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Resumo

o referido trabalho foi desenvolvido sobre a temática de avaliação de desempenho do
transporte ferroviário brasileiro sobre duas óticas diferentes: indicadores propostos pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e indicadores de eficiência operacional
levantados por Silva (2009) o qual utilizou pesquisa realizada com especialistas ferroviários.
O objetivo para este trabalho foi verificar se a melhor ferrovia conforme avaliação da ANTT
seria a melhor ferrovia em eficiência operacional e verificar relação entre os resultados
encontrados. Para tanto, depois de realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema desempenho
no transporte de cargas, foi realizada pesquisa documental com os dados operacionais de onze
ferrovias brasileiras aplicando-os conforme metodologia utilizada pela ANTT par~ aferição
do desempenho ferroviário. Os dados coletados nos relatórios operacionais e anuais das
ferrovias brasileiras também foram aplicados nos indicadores de eficiência de Silva (2009) e
tratados, para hierarquização dos resultados, com a análise relacional grey. Com apuração dos
dados chegou-se ao resultado que a melhor ferrovia vista pela ANTT não é a melhor ferrovia
vista pelo ponto de vista dos indicadores identificados pelos especialistas ferroviários.

Palavras chaves: avaliação de desempenho, indicadores ferroviários, análise relacional grey



Abstract

This study was conducted about subject of performance evaluation of the Brazilian
railway on two optical different indicators proposed by Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT and indicators of operational efficiency raised by Silva (2009) who used
survey of railway experts . The great concem for this study was to determine whether the best
railroad as assessrnent ANTT would be the best railroad in operating efficiency and verify the
relationship between the results. Therefore, following cornpletion of research literature on the
subject performance in cargo transportation, information retrieval was performed with data
from eleven Brazilian railroads as applying the rnethodology used by ANTT for
benchmarking rail. The data collected in operational reports and annual Brazilian railroads
also were applied to performance indicators, Silva (2009) and treated for ranking the results,
whith grey relational analysis. With the calculation of the data carne to the result that the best
view of the railroad ANTT is not the best view of the railroad point of view of rail experts.

Keywords: performance evaluation, indicators rail, grey relational analysis
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1 INTRODUÇÃO

1.1 História e contexto da ferrovia no Brasil

Na segunda metade do século XIX foram criadas no Brasil condições de demanda

econômica e social que possibilitaram o aparecimento de ferrovias locais, fundamentalmente

ligadas ao escoamento da produção de café e de outros produtos agrícolas do Vale do Paraíba,

para exportação através do Porto do Rio de Janeiro. O primeiro estímulo à construção de

ferrovias no Brasil data de 1835, quando o Governo Regencial promulgou uma lei que

garantia àqueles que se dispusessem a construir estradas de ferro no Brasil a concessão de sua

exploração pelo prazo de 40 anos. O objetivo era estimular a interligação entre os estados do

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. DNIT (2007) apud Reis

(2007).

Coeli (2004) apud Reis (2007) comenta que esta característica da implantação das

ferrovias brasileiras foi determinante para a definição dos traçados das linhas férreas que,

inicialmente, apresentavam sentido perpendicular ao litoral. As ferrovias eram isoladas, pois

não havia qualquer tipo de preocupação com a integração dos mercados internos, já que as

regiões eram relativamente autônomas no que diz respeito às mercadorias produzidas.

De acordo com ANTF (2009) é possível distribuir o desenvolvimento do setor

ferroviário brasileiro em várias fases distintas:

• Fase I (1835 - 1873): durante a Regência e o Segundo Reinado, sendo observado o

início da implantação de ferrovias no Brasil e o desenvolvimento desse sistema de

transporte de forma lenta por meio de empresas essencialmente privadas;

• Fase 11 (1873 - 1889): abrangendo o Segundo Reinado e caracterizada por uma

expansão acelerada da malha ferroviária por meio de empreendedores privados,

estimulados pelo instituto da garantia de juros;
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• Fase 111 (1889 - 1930): englobando a República Velha, ainda sendo observada

uma expansão acelerada da malha, porém com o estado sendo obrigado a assumir

o controle de várias empresas em dificuldades financeira

• Fase IV (1930 - 1960): compreende a era Vargas e o pós-guerra, com o ritmo de

expansão diminuindo e um amplo controle estatal das empresas antes privadas;

• Fase V (1960 - 1990): situada quase que inteiramente ao longo do período em que

a nação foi governada por um regime militar, estando a malha consolidada em

poucas empresas públicas, ocorrendo erradicação de ramais antieconômic~s;

• Fase VI (1990): período marcado pela concessão de grande parte do sistema

ferroviário nacional.

Destacando o período entre as décadas de 1960 e 1990, o nível dos investimentos do

governo federal brasileiro em conservação, manutenção e ampliação do sistema ferroviário

diminuiu de forma acentuada resultando na degradação da eficiência operacional e qualidade

dos serviços oferecidos pelo transporte ferroviário de cargas no Brasil. Com um quadro em

que as ferrovias brasileiras apresentavam, conforme ANTT (2005), um déficit anual de em

tomo de trezentos milhões de reais, incapacidade de investimentos e ativos operacionais em

processo de degradação, a concessão de trechos da malha ferroviária nacional a grupos

privados, na década de 90, foi a solução encontrada pelo governo brasileiro para a promoção

de investimentos e melhoria nos serviços a serem prestados.

Fleury (2006) apud Silva (2009) identificou, após as concessões realizadas, aumento

significativo no volume transportado, que cresceu em média, 45,6 % entre 1995 e 2002

(ANTT, 2005). O faturamento, a oferta de serviços e os investimentos, também cresceram

favorecendo a geração dos primeiros resultados de lucro e expressiva queda no índice de

acidentes ferroviários. Fleury (2006) apud Silva (2009) ainda chamou atenção para alguns

pontos que se mantiveram em níveis críticos como a velocidade e a distância média percorrida

que se conservou praticamente inalteradas e a queda na produtividade dos vagões sugerindo

diminuição da eficiência operacional.

Para realizar a avaliação do desempenho das ferrovias pós-concessão, a fim de

fornecer insumos ao Estado para acompanhamento e também alimentar políticas de

aprimoramento das empresas concessionárias, a ANTT, por meio do Critério de Avaliação de

Desempenho das Ferrovias - CAD classifica as ferrovias em péssimas, regulares, boas e

excelentes de acordo com dados de natureza operacional e de satisfação do usuário.
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Na avaliação realizada em 1998, ano em que seis trechos foram concedidos ao poder

privado, 830/0das concessionárias foram avaliadas como boas e 170/0como excelentes, o que é

justificado com a aproximação das empresas aos usuários com soluções de logísticas

diferenciadas.

Diante da escassez de informação sobre as melhores variáveis de desempenho

ferroviário que deveriam ser utilizadas, Silva (2009), por meio de pesquisa com especialistas

ferroviários, propôs indicadores constantes na tabela 1.

Tabela 1: Indicadores ferroviários baseado em pesquisa realizada com especialistas

Sigla Indicadores Silva (2009) Unidade

,

TUP Toneladas Uteis TU x 103Produzidas

CMV Carregamento Médio de TU por VagãoVagões

EFE Eficiência Energética L/(103xTKU)

CMA Ciclo Médio dos Vagões Dia

PPV Produtividade dos Vagões TKUx103/Vagão

TKP Tonelada por Km
TKUProduzido

QQA Quantidade de Acidentes Unidade

RRR Receita R$

LLL Lucro Líquido R$

Acidentes por milhões de Número de Acidentes
AMK por milhã o de trens xtrem Km Km
Fonte: Elaboração própria a partir de Silva (2009)

Tais indicadores propostos por Silva (2009) medem a eficiência do transporte

ferroviário. Na avaliação realizada com dados de 1998 demonstrou-se que 270/0das ferrovias
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tiveram resultado superior a 50%, em uma escala que varia de O a 1000/0, na avaliação da

eficiência operacional do transporte ferroviário de cargas conforme com os indicadores

propostos por Silva (2009).

1.2 Problemática

Nunes (2007) apresenta que o desempenho das ferrovias concedidas ao poder privado

pode ser analisado, de forma simplificada, a partir de três diferentes óticas: a do usuário, que

busca a redução dos preços e a melhoria no nível de serviço oferecido; a do prestador de

serviços, que busca a saúde financeira da empresa e a remuneração dos seus acionistas e a do

governo que visa melhorias sociais e econômicas ao país a partir de uma maior eficiência de

seu sistema de transportes.

Por meio da revisão documental realizada foi identificado que o Governo Federal do

Brasil, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, estabeleceu o

Critério de Avaliação do Desempenho - CAD, o qual realiza a avaliação das ferrovias com

base em dados de natureza operacional e econômico-financeira.

Comparando-se os resultados dos indicadores CAD e os resultados dos indicadores

propostos por Silva (2009) este trabalho busca responder o questionamento: "A melhor

concessionária de transporte ferroviário de carga sobre o ponto de vista dos indicadores da

ANTT é a melhor sobre o ponto de vista dos indicadores identificados pelos especialistas

ferroviários, propostos por Silva (2009)?"

1.3 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo geral identificar o melhor desempenho entre as

concessionárias ferroviárias brasileiras de transporte de carga de acordo com indicadores

propostos por Silva (2009) e comparar com os resultados do critério de avaliação de

desempenho proposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

1.4 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:

• Apresentar ranking das concessionárias ferroviárias brasileiras de transporte de

carga por desempenho operacional-econômico e de satisfação dos clientes;

• Apresentar ranking das concessionárias ferroviárias brasileiras de transporte de

carga sobre a ótica de eficiência;
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• Mapear os melhores e piores desempenhos ferroviários à partir das duas

métricas;

• Esclarecer os resultados encontrados identificando convergências.

1.5 Justificativa

Diógenes (2002) coloca a importância do transporte ferroviário para as economias

principalmente pela capacidade de escoar insumos e produtos de grande volume e/ou peso.

Apesar de existir a necessidade de uma verificação mais profunda, considera-se que um dos

principais motivos do arrendamento da malha ferroviária de carga no Brasil a diversos grupos

privados tenha sido a intenção de se criar condições para aumentar a participação da ferrovia

na matriz intermodal do transporte de carga o que pode favorecer a redução dos custos de

frete e tornai- os produtos do ·país mais competitivos no mercado interno e externo.

Na figura 1 é possível identificar aumento de 95,1% da quantidade de toneladas

quilômetro úteis transportadas do primeiro ano de concessão, ou seja, de 1997 até o ano de

2008.

7

Ano

Figura 1: Evolução da produção Ferroviária em bilhões de TKU
Fonte: ANTF (2009) adaptado

Com o crescente aumento do volume de transporte e perspectivas de investimento no

setor por parte do governo federal é imprescindível, entre. outras análises, identificar métricas

adequadas para avaliação de desempenho das concessionárias que administram a malha
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ferroviária nacional. A ·aliar os melhores desempenhos entre as ferrovias, salvo as

pecllliaridades de cada uma favorecerá a identificação de oportllnidades de melhoria e

realização de benchmarkings para aumentar a percepção dos clientes a esta modalidade de

transporte.

1.6 Delimitacão do tema,

o presente trabalho avaliou o desempenho sob a ótica da ANTT por meio do Critério

de Avaliação de Desempenho - CAD e sob a ótica dos especialistas ferroviários, por meio dos

indicadores propostos por Silva (2009), das onze concessionárias ferroviárias brasileiras de

transporte de carga presentes na tabela 2.

Tabela 2: Ferrovias brasileiras consideradas neste trabalho
N.O Sigla Nome por extenso
1 FTC Ferrovia Tereza Cristina
2 FERRONORTE Ferrovia Norte do Brasil
~ EFVM Estrada de Ferro Vitória Minas-'
4 EFC Estrada de Ferro Carajás
5 CFN Companhia Ferroviária do Nordeste
6 FERROBAN Ferrovia Bandeirantes
7 MRS MRS Logística
8 ALL América Latina Logística
9 NOVOESTE Ferrovia Novoeste
10 FERROESTE Ferrovia do Estado do Paraná
11 FCA Ferrovia Centro-Atlântica

Fonte: ANTT (2009)
,
E importante ressaltar que tais concessionárias não concorrem entre si, na maioria das

vezes, e que a avaliação realizada não é por tipo de carga transportada e sim de acordo com o

volume total transportado no ano.



2 REFENCIAL TEÓRICO

2.1 Avaliação de desempenho nas organizações

Atualmente as organizações buscam excelência em suas atividades, objetivando

conquistar novos mercados e a qualidade em seus produtos e serviços oferecidos, entre outros.

Nestes termos, é destacável a importância da medição de desempenho para as organizações e

a avaliação do desempenho das mesmas frente a padrões estabelecidos.

De acordo com Neely et ai. (1995), a medição de desempenho define-se como o

processo de quantificação da eficácia e da eficiência de uma ação, sendo que as medidas de

desempenho são as métricas utilizadas para tal quantificação.

O desempenho de um produto, ou de um serviço, foi definido por Razzolini Filho

(2009) como o conjunto de propriedades que o tomam adequado para um objetivo específico,

e conseqüentemente, vendável. Os sistemas de medição de desempenho, nas organizações,

objetivam estabelecer maneiras de acompanhar os processos ou atividades para verificar se os

mesmos estão atendendo às necessidades e expectativas dos clientes. Fornecem também

informações adequadas para que sejam tomadas decisões relativas a ações de prevenção,

manutenção ou correção de tais processos ou atividades de forma que se atinjam os objetivos
. . .organIzacIonaIS.

Caixeta-Filho e Martins (2007) elucidam três objetivos básicos para a criação de uma

sistemática de medição de desempenho:

• Monitoração de variáveis e a antecipação de ações dentro de uma postura

preventiva;

• A resolução de problemas visando à eliminação de causas de insatisfações ou

elevação do nível de satisfação, visando a um processo de melhoria contínua;

• Dissolução do sistema pela obsolescência de sua finalidade.
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Caixeta-Filho e Martins (2007) colocam ainda que existam quatro passos básicos para

criação de um processo de medição de desempenho:

• Definição de quais atributos ou tipos de fatores como tempo, custo, nível de

serviço, qualidade, são críticos para que o sistema atinja sua finalidade;

• Mapeamento dos processos interfuncionais usados para obter resultados e

identificação das relações de causa e efeito existentes;

• Identificação dos elementos críticos e das capacidades necessárias para a

execução dos processos satisfatoriamente;

• Concepção de medidas que monitorem esses elementos e capacidades e

respectivos padrões e metas.

Nauri (1998) afirma que a partir da implantação de um sistema de medição de

desempenho, espera-se obter alguns benefícios principalmente no que se refere ao melhor

conhecimento do desempenho da empresa. Tal fato pode ocorrer de diversas formas:

compreendendo melhor os processos, garantindo que as decisões estejam baseadas em fatos e

não em emoções, indicando onde devem ser feitas as melhoria, mostrando se as melhoras

estão acontecendo, revelando problemas que, por preconceito, tendência ou antiguidade, são

encobertos, e fazendo conhecer aos fornecedores se os requerimentos estão sendo satisfeitos.

2.2 Avaliação de desempenho e a logística

o transporte representa o elemento mais importante do custo logístico na maioria das

empresas e tem papel fundamental na prestação do serviço ao cliente. Do ponto de vista de

custos, Nazário (1999) apud Fleury et aI. (2003) afirma que o transporte representa, em

média, cerca de 60 % das despesas logísticas, portanto faz-se necessário realizar uma

avaliação de desempenho deste elemento de forma que favoreça a melhor tomada de decisão

pelos gestores.

Para Bowersox e Closs (2001), os três objetivos principais do desenvolvimento e da

implementação de sistemas de avaliação de desempenho incluem monitorar, controlar e

direcionar as operações logísticas:

• O monitoramento das medidas acompanha o desempenho histórico do sistema

logístico para que a gerência e os clientes sejam mantidos informados. Medidas de

avaliação típicas incluem nível de serviço e os componentes dos custos logísticos.
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• As medidas de controle acompanham continuamente o desempenho e são

utilizadas para aprimorar um processo logístico de modo a colocá-lo em

conformidade quando excede padrões de controle. Um exemplo de aplicação é o

controle de avarias no transporte.

• As medidas de direcionamento são projetadas para motivar o pessoal. Exemplos

típicos incluem práticas de pagamento de adicionais de produtividade, utilizadas

para incentivar o pessoal de transporte ou do depósito a atingir níveis mais altos de

produtividade.

Bowersox e Closs (2001) ainda classificam as medidas de desempenho em

mensuração interna e mensuração externa de desempenho. As medidas de desempenho

interno concentram-se na comparação de atividades e processos com metas e/ou operações

anteriores. São utilizadas freqüentemente, pois a gerência compreende a origem das

informações, sendo relativamente fácil coletá-las. As pesquisas sugerem que medidas de

desempenho interno podem ser classificadas nas seguintes categorias: custo, serviço ao

cliente, medidas de produtividade, mensuração dos ativos, qualidade. Com relação a

mensuração externa do desempenho, estas também são necessárias para monitorar entender e

manter uma perspectiva orientada ao cliente, além de obter idéias inovadoras de outros

setores. Nesta categoria enquadram-se a mensuração da percepção do cliente (avaliação

regular das percepções dos clientes) e benchmarking das melhores práticas.

Dornier et aI. (2007) propõem algumas atividades chaves para o controle das

operações logísticas, como monitorar a qualidade do nível de serviço do produto, canal de

distribuição, cliente, unidade operacional, etc. Essas medidas visam garantir que o serviço

logístico esteja alinhado aos objetivos traçados, sendo que as funções primárias de gestão

estão baseadas em duas categorias: a de planejamento e a de controle.

A categoria planejamento permite a empresa identificar estratégias que possibilitem

alcançar os objetivos traçados através de informações quantitativas e qualitativas,

normalmente formalizadas em planos estratégicos, previsões orçamentárias e investimentos

operacionais. As informações necessárias para montar estes planos podem ser obtidas da

seguinte forma: qualidade, pontualidade e produtividade.

A categoria de controle tem por objetivo buscar as diferenças entre os objetivos de

planejamento e os resultados reais, sendo que em muitos casos as análises das diferenças

levam a ações corretivas. São algumas das formas de controle: gestão de custos (custos de

compra de matéria-prima, custos de frete, etc.), tipos de centro de responsabilidade logística
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(centro de custo de produção, centro de lucro, etc.), métodos de contabilidade de custos na

logística.

Lima Junior (2001) coloca que para construção dos sistemas de indicadores em

transportes, são importantes os seguintes atributos: capacidade, tempo, custo, qualidade e

nível de serviço. O autor descreve e exemplifica tais atributos:

• Custo: referentes ao transporte representam aproximadamente 2/3 do total de

gastos das operações logísticas no Brasil. Estão incluídos nos custos de

transporte, os custos de frete, o custo da frota própria (depr,eciação,

remuneração), custos operacionais de manutenção (peças de reposição, mão-

de-obra) e custos de operação (combustível, limpeza, frota reserva) entre

outros.

• Capacidade: é a medida de volume de produção possível do sistema e deve

estar associada ao nível de serviço desejado. A capacidade máxima esta

relacionada com a maior freqüência possível de utilização. Podem ser medidas

quilometragem percorrida, volume de tráfego, receita, etc.

• Tempo de Ciclo: um ciclo é um grupo de processos inter-relacionados

formando uma atividade cíclica no tempo. Para definir capacidade e o

desempenho do processo, o tempo de ciclos é fundamental

• Qualidade e Nível de Serviço: uma medida de qualidade é o nível de serviço.

Essas medidas devem ser orientadas para o cliente. No atributo qualidade deve-

se considerar a percepção do cliente, verificando o que é percebido do serviço

e qual a prioridade que é dada aos atributos.

2.3 Características do transporte ferroviário e a modalidade no Brasil

De acordo com Bertaglia (2003) o transporte ferroviário pode ser recomendado como

um modo de transporte para expedição de grandes volumes, com um valor unitário baixo, sem

urgência de entrega e terminais fixos, não pode ser aplicado onde se requer coleta e entrega

ponto a ponto, devido sua falta de flexibilidade.

Bowersox e Closs (2001) elucidam que a capacidade de transportar de maneira

eficiente uma grande tonelagem por longas distâncias é a principal razão para que as ferrovias

continuem ocupando um lugar de destaque. As operações ferroviárias incorrem em altos

custos fixos em virtude do equipamento caro, do acesso (as ferrovias devem manter sua

própria via), dos pátios de manobra e dos terminais. Entretanto, o sistema ferroviário conta
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com custos operacionais variáveis relativamente baixos. Tal argumento é ratificado por

BaIlou (2006) que esclarece que na ferrovia os custos fixos são elevados e os variáveis

relativamente baixos entendendo-se como custos fixos a manutenção e depreciação das vias e

dos terminais e as despesas administrativas. Para os variáveis são considerados os salários,

combustíveis, lubrificantes e manutenção.

Fleury et aI. (2003) indica as limitações do transporte ferroviário que dificultam seu

desenvolvimento no país. A extensão da malha brasileira é uma delas, nove vezes menor que

a infra-estrutura ferroviária dos EUA, representa um pouco mais de 28 mil quilômetros de

linhas. A baixa produtividade medida em Tonelada por Quilômetro Útil (TKU) se deve as

pequenas distâncias que as cargas são transportadas, em média 500 quilômetros, e a pequena

velocidade desenvolvida, cerca de vinte e cinco quilômetros por hora.

A concessão de serviços de transporte ferroviário no Brasil avançou com inegável

êxito nos últimos anos. Castro (2002) acrescenta que no caso do setor ferroviário, as

realizações de destaque incluem ganhos significativos de produtividade obtidos pelas

concessionárias privadas a partir do final da década de 1990 ante a gestão pública da malha

ferroviária caracterizada pela ineficiência e improdutividade no transporte de cargas.

Conforme Diógenes (2002) o modelo de desestatização adotado pelo governo federal

visava desonerar a União, fomentar investimentos e aumentar a eficiência operacional. O

modelo de concessão adotado pela Rede Ferroviária Federal consistiu basicamente da

transferência para o setor privado, mediante uma licitação na modalidade de leilão, da

concessão dos serviços de transporte ferroviário de cargas em conjunto com o arrendamento

dos bens operacionais existentes.

Nunes (2007) aponta que o sistema ferroviário brasileiro antes das concessões era

composto por quatro redes ferroviárias, controladas e operadas por três empresas:

a) Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) que operava a •maIor malha do país

(aproximadamente 77% do total) e era controlada pelo governo federal;

b) Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) controlada e operada pela então estatal - a Vale do

Rio Doce;

c) Estrada de Ferro Carajás (EFC) também controlada e operada pela então estatal Vale do

Rio Doce;

d) Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) controlada pelo governo do estado de São Paulo



A malha nacional foi desmembrada em trechos para exploração da iniciativa privada.

A Figura 2 mostra o Mapa do Sistema Ferroviário Nacional. A Agência Nacional do

Transporte Terrestre (ANTT, 2007) informou que com a concessão das operações para a

iniciativa privada houve uma a desoneração dos cofres públicos, que deixou de alocar mais de

R$ 300 milhões e passou a arrecadar cerca de R$ 400 milhões por ano.

Figura 2: Mapa do Sistema Ferroviário Nacional.
Fonte: ANTT (2009)

Conforme dados da ANTT a foram concedidos 28.314 quilômetros da malha

ferroviária nacional como mostra a tabela 3.
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Tabela 3: Extensão da Malha Ferroviária Concedida em Km por concessionária

II--

Concessionárias Origen1
Bitola

Total
étrica Mistalarga

RFFc." 1,945 1 945' ~.~\,,:).,lL- Alnénca latina Logistíca h1alha Oeste S.,~"

Ff",1:. - F~rrp~",-::s r.•...pr:ltrc· .•Atl'::sf1tl·'-"":1 (~ A,-"'~) _~ u'llU ..""",,,,,,ti _•. )0 >...;;J _,)~ w ... < ••

MRS - hlRS LOQfslíC3 Sj~..
FTC - Ferro'v'ia Tereza Gnstin;3 S,,':!'.,

,À.lL - ,Arnérrc3 Latina Logistíca L'L31hasul S,,A.,

FERR.OESTE

EFVlA - Estrada eteFern) \lítóría a fdínas

EFC - Estratja de Ferro Caraj;3S
TR,,1:..t'.J~3~'..JO R DE STIr"tA. L O G1~3TJC.A.S ,fi."

ALL - .A,mérjca Latína logística hlalha PauBsta S,.A.
}~LL,. Arnenc3 Latina Logística hlalha Norte S,A.

\/.ALEC / Subcof1cessão: Ferrcvía Norte-Sul S..~"

RFF~~• w.,

RFF~"~ ~l',,...

RFFSA.

RFF~.A.-" ,.

RFFS.~,

79'1-0

1 "1

283

8.066

'164
•. ·...,04-
( " .-;,......J .

905
:392

'1.989

500
4'?0..:.,

TOTAL

164

905
892

4,189

1.463

500
-l2D

22..897 510. 28.314

Fonte: ANTT (2009)

4.907

Os dados da Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT) demonstram que entre

2001 e 2005 o transporte de toneladas úteis cresceu mais de 50% entre as concessionárias de

transporte de carga do país conforme tabela 4.

Tabela 4: Carga Transportada, em Toneladas Úteis, por Estrada

2001 2002 2003 2004 2005
ESTRADA stGlA TON .ÚTEiS TON .ÚTE1S TON .ÚTEiS TOU ,UTEIS TON .ÚTEIS,.. .. ~

10l
,.

'1O~ ~ ,. ,.
"o~"10'- "0'"

,América Latina Log.ístíca do 8rasí! S,)." ,ALL 1""' 9'"1'4 1° -7< 11 ~.-" 20,088 ""1 -'-'71,'" ! . , CI ~. ~"...:D L. .01., .,...•~,....

Ferrovia Cantro-,~,ttàntíca S.,A.

MRS

Cornp3nhi3 Ferroviari3 do Nordeste SoA" CFN

Estrada de Ferro C3fajás EFC

Estrada de Ferro Vítória 3 kHnas E.F\if:.c1

Ferrovia Novoeste S.A. NO\tOESTE

FERRCPAR

Ferrovia TereIa C:!nstina S..~.. FTC

Ferrovias 8andeirantes S"Á., FERROBAN

FERRONORTE

MRS Logística S A.

TOTAL INFORM,AOO

'L18a 1.249

'108.7Q6 '113580

'~1'19'-: 9.i, . t"

'1.601

2.739

3:183

74.788

:320,841

Fonte: ANTT (2009)

,1 ?F:J'-_w. '1 A 'inl,"".':"'1.:

80633

'1.483

4A3B

A'~O••.,;}o

108.142

Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) de 1997 até

o ano de 2008 o volume transportado pelas ferrovias brasileiras cresceu em 81,5%, sendo

66,9% em relação às cargas gerais e 88,1% referente ao volume de Minério e Carvão Mineral,

classificados estes últimos como heavy haul.

74.268

'126.069

1 4·;;;0, ,-,u

2.302

23.411

5,047

81':: "17i~...•~. )~o g- 9~""l >..;.t..

'}.;! ~ '1 ,'! '1.....:J .'''''', J
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Fleury (2006) destaca o crescimento do faturamento em 213% e a saída de um

prejuízo de R$ 251 milhões, para um ganho de R$ 353 milhões entre 1996 e 2006. Esclarece

ainda que tal resultado foi alcançado devido ao aumento dos investimentos (435%) pelas

concessionárias do setor, do produto médio (110,5%) e, secundariamente, ao menor consumo

de combustível (-13,3%), e ainda à redução dos acidentes (-12,5%).

De acordo com a ANTT (2009), a participação das ferrovias na matriz de transporte

brasileira é de 25%, número este ainda inferior se comparados a países como a China (37%),

EUA (43%) e Rússia (81%) conforme descrito por Fleury (2006). A figura 3 mostra a divisão

da matriz de transporte brasileira por modalidade de transporte.

5 ~
r

qu
13,. "

• r •
U O I ri ;

.,

." .o o I ri ~.,

Figura 3: Matriz de Transporte Brasileira
Fonte: ANTT (2009)

Este grau de utilização para o transporte de carga coloca o Brasil na companhia de

diversos países europeus, como França e Alemanha que possuem uma extensão territorial

significativamente menor conforme analisado por Nunes (2007).

Adicionalmente, a participação do transporte ferroviário de cargas no Brasil tem sido

restrita ao segmento de curtas distâncias, em que as vantagens dos custos e serviços

ferroviários não são significativas. Nunes (2007) ressalta que para longas distâncias a

participação da modalidade ferroviária é a menor dentre todos os modais de transporte no

Brasil.
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o modo de transporte ferroviário brasileiro está capacitado para vários tipos de

mercadorias. Caracterizando-se, especialmente'l por sua capacidade de transportar grandes

volllmes, com elevada eficiência energética, principalmente em casos de deslocamentos a

médias e grandes distâncias. Apresenta, ainda, maior segurança, em relação ao modal

rodoviário, com menor índice de acidentes e menor incidência de furtos e roubos (ANTT,

2009). Há graneleiros, tanque, refrigerados, abertos, fechados, vagões para contêineres, entre

outros. São transportados nas estradas de ferro, além de grãos e minérios, diversas cargas de

alto valor agregado, como eletrônicos, combustíveis, peças de automóveis,. produtos

alimentícios, siderúrgicos, petroquímicos e bens de consumo (ANTF, 2009). A distribuição

por tipo de produtos transportados no Brasil pode ser avaliado na Tabela 5.

Tabela 5: Principais produtos transportados por concessionária

CONCES·SIONÁRIAS Clientes Principais Produtos Transportados

NC)\/()ES TE 17 r·Ainério. StJja E~farelo. conlbustÍ\l·eJ e car9é1 geral.

Produto siderúnJico. nllnério, clrnento 9 n18terinl de construção.
soja e-fare~o e cornbusthleL

rVlínêrio, SOíil e farelo, produto siderúrgIco e carvào.

FCA

t\;f,'RSr\ J. ,,__ .

FTC: (-::":lr\l,'l'~-'j A {"'{"''i('~l18 J-·1f"""At."'Ifr(', 9. n;f'~':::"l1'''''I'{-~)._ t.1 .•t..... ""'".~ . ....: \-......~J." t ~..." ,. ......../ •..tl :) I ~..~..

l\LL 4·4<~,.)
Produto agriccdu, soja e farelo. cOITlbustível. círnento e
ferWízante.

Produto agrfcoia. soja e farelü. cír'flento e adubo ..FE R R O ESTE:'FE RR ()PA R

EF'\/fvl H74'W . tv'rinério. produtos srderúrgíco.€ a~~irícolae carvão.

CFN

~,.4inérío.produto siderúrgico. soja e fure:!t) e cornbustiveL
l\linério, produtos sld~jrúrglcc} f3;<..11;Jrfcola. canlüo, cCHnbustivBI e
círnento.
f\ilínério. feJtrhznnte, soJa € faref:o. açücar, conlbustl\lel e produt~')
agrícola.
Seja e farelo> fertdlzante ecorllbustiveL

FEHROBAN
FERR()N()RTE

Fonte: ANTT (2009)

Analisando a tabela 5 é possível identificar a predominância do transporte de minério

de ferro entre as concessionárias brasileiras considerando como um os principais produtos

transportados.

2.4 Análise Relacional Grey

A Análise Relacional Grey (GRA) integra a teoria de sistemas Grey conforme Deng

(1989), Liu e Lin (2006) apud Leal Junior e Garcia (2008) A relação grey analisa e determina
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o grau de in±1uência entre fatores ou simplesmente mensura a contribuição dos fatores no

comportamento principal analisado. Chen e Ting (2002) apud Leal Junior e Garcia (2008)

utilizaram a teoria grey para avaliar a importância de vários fatores na qualidade de serviços

prestados, como tangibilidade, confiabilidade, empatia'l acessibilidade'l entre outros.

Para Leal Junior e Garcia (2008) este é um método utilizado para determinar o grau de

relacionamento entre uma observação referencial com observações le antadas, objetivando

estabelecer um grau de proximidade com o estado meta. Tal análise favorece a comparação

entre atributos que possuem medidas diferentes garantindo uma comparação possív,el e com

resultados plausíveis.

Leal Junior e Garcia (2008) descrevem as etapas para chegada ao coeficiente

relacional grey. Seja um conjunto de observações {xO,x1, ..., xm}, onde xO é uma observação

referencial e xl, x2, ..., xm são observações originais a serem comparadas. Cada observação xi

possui n medidas que são descritas sob a forma de séries xi == {xi(k), ..., xm(n)}, onde cada

componente desta série, antes de qualquer operação, é normalizado da forma a seguir.

Se quanto maior melhor equação 1:

Xi (k) - min(xi (k))
x, (k) = alii • O k 1para 1: ..m, : ..n

I max(x; (k)) - min(x; (k))
ali; ulli

(1)

Se quanto menor melhor equação 2:

max(x;(k))-xj (k)
, (k) ali; • ° k 1X; = ) para 1: ..m, : ..n

max(x; (k)) - min(x; (k))
ali; alii

(2)

Onde: x;(k) é o valor normalizado de uma medida k para uma observação original Xi'

A série cujos atributos normalizados são os melhores possíveis e representa o estado

desejado para qualquer série, é representada por xO, sendo os valores da mesma igualados a 1.

Após a normalização dos dados de cada série, calculam-se os coeficientes relacionais grey y

(equação 3):

minminlxo(k) -xi(k)1 +çmaxmaxlxo(k) -xi(k)1
r(x'o(k)~X'/(k))= 'tii 'tik 'ti i 'tik

xo(k) - Xi (k) + çmax maxlxo (k) - Xi (k)1
'ti i 'tik

(3)

Onde ç E [0,1] assume, em geral, o valor 0,5 sendo útil somente para diferenciar os

elementos da série e não influenciando na ordenação final das séries (Deng, 1989).
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Os coeficientes relacionais expressam a similaridade entre as respectivas medidas

associadas à série padrão e às séries comparativas e refletem o quanto cada uma está distante

de sua respectiva na série padrão.

Depois deste procedimento, são estabelecidos os graus de relacionamento grey para

cada série (Deng, 1989). As medidas podem ser combinadas utilizando-se critérios de pesos

entre os atributos considerados. O presente método propõe um procedimento matemático para

o cálculo e ponderação de cada alternativa avaliada e assim realizar a classificação da mesma

([';), confonne equação (4).

n

i'i = I r( x' o (k), x' i (k) )1:: para j: 1...m, z: 1...Y
k=1

(4)

,
2.5 Indice CAD - Critério de Avaliação de Desempenho

Com o processo de concessão dos serviços de transporte ferroviário à iniciativa

privada ficou destinado ao governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes

Terrestres, as atividades de regulamentação, acompanhamento e fiscalização dos serviços

prestados pelas empresas concessionárias, atividades estas que são exercidas no âmbito do

Ministério dos Transportes.

Conforme definido nos contratos de concessão celebrados entre o governo federal e as

empresas ferroviárias, a qualidade dos serviços prestados é identificada de acordo com o

atendimento das metas de produção e de redução do número de acidentes. Como estes dois

parâmetros não espelham integralmente a evolução dos serviços contratados, o Ministério dos

Transportes instituiu a Portaria n.O447/MT, de 15/10/98, intitulada Critério de Avaliação de

Desempenho - CAD, que implementa sistemática para aferição do desempenho econômico e

operacional das empresas concessionária acrescido da Satisfação do Usuário (SU) que são os

clientes das concessionárias. A Lei n.o 8.987, de 13/02/1995 (Lei das Concessões), estabelece

em seu artigo 3.° que "as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo Poder

Concedente responsável pela delegação, com cooperação dos usuários". Define no artigo 6.°,

parágrafo 2.°, que "serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

modicidade de tarifas".

O CAD é composto por oito indicadores que constam na tabela 6 e com os respectivos

pesos.
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N.O Indicador Sigla Unidade Peso

1 Percentual de Meta de Produção PMP % 4

2 Percentual de Meta de Redução PMA 0/0 2Número de Acidentes

3 Percentual de Investimento PIR % 4Realizado

Crescimento do TKU por ,
4 CPT Indice 1Funcionário

Crescimento da Receita por ,
5 CRF Indice 1Funcionário

,
6 Taxa de Cobetura Operacional TCO Indice 2

,
7 Taxa de Cobertura Total TCT Indice .1

,
8 Safistação do Usuário SU Indice 5

Tabela 6: Indicadores que compõe CAD

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2009)

A partir da equação (5) é calculado o índice CAD de cada ferrovia.

(5)

São descritos a seguir, conforme ANTT (2009), o as equações necessárias para o

cálculo dos indicadores que compõe o CAD.

• PMP - Percentual das Metas de Produção (Peso 4): calcula-se a relação entre o valor

da produção de transporte em TKU realizada pela concessionária e o da meta

estabelecida no Contrato de Concessão, multiplicando-se o resultado por 100,

conforme equação (6).

PMP == (TKU Realizado / Meta TKU) x 100 (6)
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• PMA - Percentual das Metas de Redução no Número de Acidentes (Peso 2): divide-se

o valor da meta de acidentes estabelecida no Contrato de Concessão pelo quantitativo

de acidentes efetivamente ocorridos e multiplica-se o valor obtido por 100 conforme

equação (7).

PJvfA == (Meta de Segurança / Acidentes Ocorridos por trem.km) x 100 (7)

• PIR - Percentual de Investimento Realizado (Peso 4): faz-se a relação anual entre o

valor dos investimentos efetivamente realizados e o valor previsto no Plano Tri~nal,

sendo o resultado multiplicado por 100 de acordo com a equação 8.

PIR == (Investimentos Realizados / Investimentos Previstos) x 100 (8)

• CPT - Crescimento do Produto TKU por Funcionários (Peso 1): divide-se a produção

em TKU por funcionários da concessionária, verificada no corrente ano, pelo mesmo

índice obtido no ano anterior, devendo o resultado ser subtraído de 1 e,

posteriormente, multiplicado por 100, o que pode ser visualizado pela equação (9).

CPT == [(TKU por Funcionários / TKU por Funcionários ano anterior) - 1] x 100 (9)

• CRF - Crescimento da Receita por Funcionários (Peso 1) : calcula-se a relação da

receita operacional por funcionários da empresa, verificada no correspondente ano,

com o valor deste mesmo índice obtido no ano anterior, devendo o resultado ser

subtraído de 1 e multiplicado por 100, de acordo com a equação 10.

CRF==[(Receitapor Funcionários / Receita por Funcionários ano anterior)-IJx 100 (10)

• TCO - Taxa de Cobertura Operacional (Peso 2): este índice corresponde à divisão da

média de receita operacional, gerada na operação ferroviária, pela média da despesa

operacional do ano em avaliação, devendo o resultado ser multiplicado por 100. Isto

pode ser representado pela equação 11.

rco == (Média Receita Operacional/Média Despesa Operacional) x 100 (11)

TCT - Taxa de Cobertura Total: valor resultante da divisão entre as médias da receita e

despesa totais, verificadas ao longo do ano em avaliação, devendo o resultado ser
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multiplicado por 100. A expressão matemática .. a seguir, representa o descrito pela equação

( 12).

TeT == (Média Receita Total / Nfédia Despesa Total) x 100 (12)

• SU - Satisfação do Usuário (Peso 5): este índice representa a nota obtida pela

concessionária em pesquisa executada na forma estabelecida pela Portaria n° 2/MT, de

12/03/99.

Conforme ANTT (2009) os aspectos considerados na Pesquisa de Avaliação do Nível

de Satisfação dos Usuários - SU foram subdivididos em itens específicos, conceituados

adiante.

A. ACESSIBILIDADE

Regiões atendidas, acesso aos serviços, freqüência dos serviços, regularidade na

execução do transporte disponibilização do serviço de transbordo.

B. SEGURANÇA

Questões relacionadas à segurança operacional, segurança de carga e proteção

ambiental

c. CONFIABILIDADE

Cumprimento de contrato e regularidade do serviço.

D. PREÇO

Valores dos fretes e taxas adicionais, políticas de descontos, competitividade com

outras modalidades de transporte

-E. ADEQUAÇAO

Vagões compatíveis com o serviço, estado de conservação dos equipamentos e

características dos terminais



-F. RELAÇAO COM O CLIENTE

Eficiência na solução dos problemas, facilidade de com

atendimento ao cliente e imagem e credibilidade

Conforme salientado por ANTT (2009) as notas obtidas pelas empre -.

concessionárias situam-se em patamares diferenciados podendo ser classificadas de acordo

com a tabela 7.

Tabela 7: Classificação das ferrovias pelo Índice CAD

Not.a Avali.aç·ã o do Deseln.,erl ho
da Concessi·on·âr'ia
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Fonte: ANTT (2009)

Conforme ANTT (2005) o CAD leva em conta o desempenho

operacional de cada concessionária avaliada.

'" .economlCO e



3 METODOLOGIA

3.1 Classificação metodológica e estruturação

Recorrendo a Gil (1991) apud Silva e Menezes (2001) o presente trabalho tem a

classificação metodológica resumida na tabela 8.

Tabela 8: Classificação metodológica

CLASSE CLASSIflCAÇAo DER\lÇAo .\PLICAÇAo:'\A 1IO;';OGRAflA
i
!
i Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidajAplicação dos dados (detado$ em indicadores propostos por~amreza IAplicada

à solução de problemas especificos ISill'at2(09) para comparação com imllcadores existentesi
I

! ," . i)..plicacào da dUaIise relac.iona! gre~:nos resultados dos indicadores! s·'~ cl <

. ',,<
1 19núica !rã' UZl!' em numeros Jptt110es e mformaçóes Fara~cl "'il . t.,\ n"Cl) •• ,A.bordagem !Quantitativa : e S '~~1t··!l .

-classifica-los e 3na1isà~los : .••••• ~ ~ _ .•••..,,J'" .,
iAplicaçâc, dD~dados das ferro\'ias ;.:oletadüs no índice CADi

I
,
l
l

! Visa proporcionar malo! familiaridade com (\ problema comiPesquisas de relatórios COOl infurmaçôes operacionais das
Objetivo !Exploratória, \1stas a tornà-Io e.xplicito cu a construir hipóteses icOtlC essionárias ferro\mas,,

!;

i
I Quando elaborada a partir de < não receberamlDados da AKTT referentes a avaliação de satisfação do ltStUrlQao

Proc edlmento5 [Pe.squisa Documental ma(enats q<ue
trata:nento analirico Itransporte ferrQ\mo.I

Fonte: Elaboração própria a partir de Gil (1991) apud Silva e Menezes (2001)

o caráter do objetivo é exploratório, como é explicada por Godoy (1995) objetiva

proporcionar ao pesquisador uma visão geral do fenômeno investigado, ajudando-o na sua

compreensão e abrindo espaço para novos estudo.

Quanto ao processo para a elaboração deste trabalho, o fluxograma das atividades

desenvolvidas é demonstrado na figura 4.



( ]Inicio

Realizar pesquisa
bibliografic3

C-oletar dados para cálculo
dos indicadores ferroviários
propostos por Sil'v'a(2009)

Coletar dados para calculo
dos indicadores índice C.A.O

.A.plicar dados coletados nos
indicadores ferro\/iários

propostos por Sil\la (2009)

,~plicar dados coletados para
cálculo dos indicadores que

conlpõe o indice CAD

.A.plicar .A.nalise
Relacional Grev

,A\plicar nl etodo da
.A.NTTpara índice

C.A.O

~,

Hierarquizar as ferrovias de
acordo COtll os resultados

Hierarquizar as ferrovias de
acordo conl os resultados

Realizar conlparação dos
resultados encontrados

Discutir resultados

"

Concluir

"( Filn 1
Figura 4: Fluxograma

Fonte: Elaboração própria



o primeiro passo foi realização de uma revisão bibliográfica quanto questões

envolvidas ao tema avaliação de desempenho e o transporte ferroviário, passando em seguida

para uma pesquisa documental nos relatórios operacionais das concessionárias ferroviárias

brasileiras, disponibilizados no site da ANTT.

Foi realizada a coleta dos dados e aplicação nos indicadores propostos por Silva

(2009). Com indicadores tabulados foi aplicada a análise relacional grey para hierarquização

dos resultados por ferrovia. Também foram coletados dados dos relatórios operacionais das

concessionárias para aplicação na metodologia utilizada pela ANTT para avaliação çle

desempenho das ferrovias brasileiras.

Os dados foram tabulados, aplicadas as devidas fórmulas de cálculo para chegar ao

índice do Critério de Avaliação de Desempenho da Agência Nacional de Transportes

Terrestres de cada ferrovia. A partir de um gráfico comparativo foram realizadas as devidas

análises, discussões sobre os resultados encontrados diante do questionamento do trabalho e

realizada conclusão.
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4 DESENVOLVIMENTO

,
4.1 Indice do Critério de Avaliação de Desempenho das ferrovias brasileiras

Com base nos relatórios anuais disponibilizados em ANTT (2009) do ano de

2005 os dados das concessionárias do transporte de carga ferroviária brasileira, Ferrovia

Tereza Cristina, MRS Logística, Ferronorte, Ferrovia Centro-Atlântica, América Latina

Logística, Companhia Ferroviária do Nordeste, Ferroban, Ferroeste, Estada de Ferro

Vitória Minas,Estrada de Ferro Carajás e Novoeste foram coletados para aplicação nos

indicadores que compõem o CAD e posterior aplicação na fórmula da tabela 5.

Para o cálculo do indicador PIR - Percentual de Investimento Realizado foi

considerado o percentual do investimento realizado no ano civil de 2005 frente ao total

previsto para este mesmo ano. A figura 5 elenca os resultados do índice do CAD das

concessionárias ferroviárias do transporte de carga bem como as avaliações de

desempenho que variam da classificação ruim à classificação excelente.

1QO,O
89.7

90,0

80,0

- 70,0-~ 60,0...."
._~ 50,0-.---.- 40,0-Z'- 30,0

20fO

10,0

0,0

<.,'/-"

36.5 8~,4
SOA Excelente

68.7

61,6 Banl

46,5 46.1 Regular

2-6.7

Figura 5: Índice CAD das ferrovias em 2005
Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2009)
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4.2 Grau de relacionamento grey das ferrovias brasileiras

Silva (2009) utilizou o Método Delphi para proposição de indicadores que

meçam a eficiência do transporte ferroviário brasileiro. Tal método envolve a aplicação

sucessiva de questionários a um grupo de especialistas ao longo de várias rodas para que

estabelecimento das variáveis e indicadores críticos havendo aperfeiçoamento dos

subsídios para análise de hipóteses e julgamentos (Kayo e Securato, 1997; Grisi e Brito,

2003) apud Silva (2009).

Os indicadores propostos por Silva (2009) são esclarecidos a seguir.

• LLL - Lucro Líquido - apuração do capital resultante das receitas após

todas as despesas e impostos inclusive o de renda

• RRR - Receita - valor bruto recebido pelo frete transportado em um ano.

• TUP - Tonelada útil produzida (transportada) - Quantidade total de

toneladas transportadas em um ano, considerando somente a carga do

cliente.

• TKP - Tonelada por KM Produzida - quantidade de toneladas úteis

transportadas multiplicadas pela quilometragem percorrida

• QAA - Quantidade de Acidentes - quantidade total de acidentes

operacionais ou não independentes da causa por ano.

• AMTK - Acidentes por milhões de trem KM - razão entre a quantidade

de acidentes em um ano pelo produto de trens quilômetro em milhões no

mesmo período

• EFE - Eficiência Energética - relação entre o consumo total de óleo

diesel e a quantidade total de milhares de toneladas por quilômetro útil

(TKU) em um ano

• CMV - Carregamento Médio de Vagões - quantidade de toneladas

transportadas em média por vagão a cada composição em trem.

• CMA - Ciclo Médio de Vagões - cálculo do intervalo médio entre

carregamentos de vagões, ou seja, o tempo que um vagão leva para

completar o ciclo carregado -> descarregado -> carregado.
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• PPV - Produtividade dos vagões - relação entre as toneladas por

quilômetro útil transportadas por vagão, ou seja, quanto se consegue

transportar por vagão em um determinado espaço de tempo.

Os passos da aplicação da metodologia da análise relacioanal grey são descritos
.a seguIr:

a) Tabulação dos resultados dos indicadores propostos por Silva (2009)

referentes ao ano 2005, conforme tabela 9;
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b) Antes da aplicação da normalização proposta pelo método relacional

grey e os indicadores propostos por Silva (2009) terem sentidos

diferentes, como por exemplo, o indicador ~~Quantidadede Acidentes'l'

onde o melhor resultado é atingido por meio de redução do número de

acidentes e ""LucroLíquido" onde o melhor resultado é atingido por meio

do aumento do lucro, fez-se necessário garantir que todos tivessem o

mesmo sentido de ação. Para facilidade nos cálculos optou-se pela

padronização "quanto maior melhor". Assim os resultados dos

indicadores propostos por Silva (2009), Eficiência Energética, Ciclo

Médio dos Vagões, Quantidade d Acidentes e Acidentes por milhões de

trem KM foram padronizados no mesmo sentido. A tabela 10 apresenta

os resultados encontrados após a padronização dos mesmos;
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c) Aplicação da normalização utilizando a equação 1, conforme

método grey, gerou os resultados da tabela 11.
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d) Geração da matriz diferença da série padrão, para estabelecer uma

ordem de prioridade entre as séries, buscou-se identificar as que estão

mais próximas da série padrão, ou seja, os resultados que se aproximam

do valor igual a 1. Conforme metodologia, gerou-se os resultados da

tabela 12. Os resultados da tabela 12 foram aplicados na equação (3)

onde foram encontramos para cada alternativa, ou seja, para cada

ferrovia, os coeficientes relacionais grey, como consta na tabela 13;
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e) Silva (2009) não propôs peso para os dez indicadores identificados pelos

especialistas ferroviários. Desta forma foi atribuído um peso igual a

todos os indicadores de 10%. Assim, o coeficiente grey de cada

indicador por ferrovia, constante na tabela 13, foi multiplicado por 10%,

gerando os dados da tabela 14. Os índices resultantes de cada indicador

por ferrovia constantes na tabela 14 foram somados, resultando em um

valor global de cada concessionária. Tal valor, em percentual, pode ser

observado na coluna denominada SOMA da tabela 14.
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Conforme a metodologia da Análise Relacional Grey, a melhor concessionária

de transporte será aqllela que se aproximar do valor padrão 1. Os resultados, conforme

figura 6, apontaram que a melhor ferrovia, pelos indicadores propostos por Silva (2009)

utilizando método grey, é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, concessionária que

transporta prioritariamente minério de ferro para a Cia Vale do Rio Doce fazendo o

escoamento do mineral das minas constantes na região de Belo Horizonte em Minas

Gerais direto para o Porto de Tubarão no Estado do Espírito Santo.

----~
~
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V't
ta 70%.->o

60%'-'-QJu. 50%>
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> 30%QJ'-<!J 20%
QJu 10%.-
'"C
c 0%,-

T 68%--66%------- -- - .. .. ..- - -. ._-- . -.. ....- .--- 1
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Figura 6: Índice Relacional Grey dos indicadores de Silva (2009) em 2005
Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2009)
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-5 DISCUSSAO DOS RESULTADOS

5.1 Validação dos resultados

Para realizar a comparação entre os resultados da avaliação de desempenho do

transporte ferroviário brasileiro utilizando o CAD e os indicadores propostos por Silva

(2009) aplicados ao método relacional grey faz-se necessário validar a comparação

entre indicadores diferentes para efetividade dos resultados.

Utilizando a correlação por meio do coeficiente de correlação r, Clark e Downing

(2006) elucidam que se trata de uma grandeza que pode ser usada diretamente para

avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis distintas. Ainda conforme os

autores, a propriedade mais importante do coeficiente de correlação é que seu valor está

sempre entre -1 e 1. Assim, se duas variáveis são independentes, então sua correlação é

zero. Se o coeficiente de correlação é positivo, as variáveis são correlacionadas

positivamente onde se uma variável cresce a outra também tende a crescer. Por outro

lado, se a correlação é negativa, uma variável tende a se tomar menor quando a outra

aumenta. Assim quanto mais próximo de + 1, maior é a correlação entre as duas

variáveis. A equação (12) é utilizada para determinar o coeficiente de correlação entre

duas variáveis.

nL (Xi - X)(Yj - Y)
i=1r == -------- , (12)

(n -l)SXSy

r é o coeficiente de correlação;

X e Y são duas variáveis para verificação de correlação
- -
X e Y são as médias amostrais de X e Y, respectivamente

Sx e Sy são os desvios padrão amostrais de X e Y, respectivamente.
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Com os dados do CAD e da ANTT, ao relacionar as duas variáveis e identificar o

grau de correlação entre as mesmas foi utilizada a equação 12.

Foi encontrado um coeficiente de correlação entre os resultados dos indicadores

de CAD e os resultados dos indicadores propostos entre Silva (2009) de 62%,

denotando uma correlação moderada entre os indicadores permitindo continuidade para

o estudo. A tabela 15 apresenta os resultados por indicador e a correlação encontrada

entre eles.

Tabela 15: Correlação entre CAD e indicadores Silva(2009)

FERROVIA CAD SILVA(2009)
FTC 80 42%
MRS 86 53%
EFC 89 660/0
EFVM 84 68%
FERRONORTE 46 42%
ALL 68 38%
FCA 61 370/0
FERROBAN 46 34%
CFN 34 34%
FERROESTE 24 51 %
NOVOESTE (ALL) 26 34%

CORRELAÇÃO 61%

Fonte: Elaboração própria

5.2 Comparação dos resultados

Comparando os resultados da avaliação de desempenho do transporte

ferroviário brasileiro, diante os métodos apresentados neste trabalho e aplicados, é
,

importante identificar o peso dos indicadores que compõem o lndice CAD e os

indicadores propostos por Silva (2009). Os indicadores operacionais do CAD têm peso

de 60% do índice de desempenho total, os indicadores financeiros têm 15% e a

satisfação dos usuários 25% do índice de desempenho total. Já os indicadores propostos

por Silva (2009) tratam da eficiência das concessionárias com maiores pesos para os

indicadores operacionais, 78% do índice total e 220/0para os indicadores financeiros,

não levando em conta qualquer indicador de satisfação do usuário. Desta forma,

avaliando os resultados sob a das óticas da ANTT e os de eficiência propostos por Silva

(2009), por meio da Figura 7, foi cruzado os resultados dos indicadores CAD que
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compõem o eixo das abscissas e os -propostos por Silva (2009) que compõem o eixo das
,

coordenadas (Indice Grey) para que seja possível identificar os melhores grupos de

ferrovias por critérios de avaliação. Sendo que as ferrovias que se posicionam no

primeiro quadrante são melhores avaliadas pela ANTT e melhores avaliadas por

eficiência de acordo com os indicadores de Silva (2009). As ferrovias localizadas no 2°

quadrante são bem avaliadas pela ANTT, porém com resultados mais baixos de

eficiência. As ferrovias localizadas no terceiro quadrante, são classificadas como as

piores ferrovias pois apresentaram resultados baixos na avaliação da ANTT e nos

indicadores de eficiência. As localizadas no quarto quadrante seriam as ferrovias com

baixa avaliação na ANTT porém com resultados melhores em eficiência. Seguindo o

critério de avaliação do CAD, as ferrovias consideradas "boas" geraram índices

superiores a 60.
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Figura 7: Comparação Indicadores Silva (2009) versus CAD 2005
Fonte: Elaboração própria

Desta forma, o grupo formado pela Estrada de Ferro Vitória Minas, MRS

Logística e a Estrada de Ferro Carajás apresentaram os melhores resultados. A MRS

Logística apresentou o terceiro maior Lucro Líquido do período entre as ferrovias

avaliadas bem com o segundo volume de toneladas transportadas em 2005 e só perdeu o

primeiro lugar para a Estrada de Ferro Carajás, na avaliação da ANTT, em função do

atendimento inferior a meta de produção proposta no contrato de concessão da EFC. Já
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a EFVM e a EFC apresentam melhores resultados em termos de eficiência operacional

favorecido pelos maiores volumes de transporte entre as concessionárias avaliadas. As

duas ferrovias, que apresentaram os melhores resultados, sob as duas óticas, não são

oriundas da RFFSA e compõem um subsistema de logística de exportação de minério da

mineradora brasileira Vale, mas realizam transportes para outros clientes em menor

escala.

A Estrada de Ferro Carajás destaca-se, entre as ferrovias brasileiras, pelo volume

de transporte ferroviário de carga em bitola larga. Interliga a Serra de Carajás, no Estado

do Pará, com o porto de Ponta da Madeira, em São Luís, no Estado do Maranhão com

composições ferroviárias com mais de 300 vagões, favorecendo indicadores de volume

de produção, lucro líquido. Com despesas operacionais baixas garantiu em 2005 um

bom resultado no indicador de Taxa de Cobertura Operacional, que pelo CAD tem peso

de 10 %, e relaciona as Receitas e Despesas resultantes prioritariamente da operação

ferroviária, que é bastante eficiente com trens longos e locomotivas mais novas.

A Estrada de Ferro Vitória - Minas - EFVM e a MRS Logística transportaram,

no ano de 2005, um volume superior a EFC. A EFVM transportou 34% do volume

realizado entre as onze concessionárias avaliadas, no ano de 2005, a MRS 28% e a EFC

21%. O principal indicador que compõe o CAD e que favoreceu a melhor pontuação

para a Estrada de Ferro Carajás pela ANTT foi o percentual de atendimento a meta de

produção com o governo, superando em 36% a meta estipulada em contrato, no ano de

2005. Já a MRS Logística e a Estrada de Ferro Vitória Minas apresentaram percentuais

de aumento em relação a meta de produção de 34% e 10% respectivamente, inferiores

aos resultados da EFC. A Estrada de Ferro Carajás aumentou o volume de transporte de

2002 a 2005 em 42% o que pode ser explicado pela expansão da mina de Carajás e

demanda do minério de ferro para exportação pela Vale.

A tríade, EFVM, EFC e MRS Logística realizou em 2005, 82% de TKU das

onze concessionárias avaliadas, como pode ser observado na figura 8 favorecendo os

principais indicadores de eficiência como o produtividade de vagões, lucro líquido,
,

carregamento médio de vagões. E importante ressaltar que a EFVM e EFC realizam

transporte para a maior mineradora do país, a Vale e a MRS Logística realiza transporte

ferroviário na malha ferroviária do sudeste atendendo importantes clientes como a

Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau e própria mineradora Vale, entre outros.
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Figura 8: TKU por Ferrovia em 2005
Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2005)

As ferrovias localizadas no segundo quadrante, da figura 6, ALL, FCA e FTC

tiveram boa avaliação da ANTT, porém com resultados de eficiência piores do que

EFC, MRS e EFVM. Isso pode ser esclarecido pelo baixo volume de transporte destas

três ferrovias que juntas representam apenas 13% do volume do total transportado em

2005 e, conseqüentemente, baixa geração de receita e lucro líquido. A ALL e a FCA

possuem grandes malhas, diferentemente da FTC, ferrovia localizada no Estado de

Santa Catarina que possui o menor ramal ferroviário, com apenas 164 km entre as

ferrovias avaliadas. A média de eficiência energética destas três ferrovias, com um valor

de 9,8 L/I03*TKU, ficou acima da média total dentre as concessionárias avaliadas

sendo que o consumo de diesel representa um peso elevadíssimo nos custos do

transporte ferroviário. Nos trechos da ALL, FCA e FTC ocorreram 523 acidentes, com

maior quantidade nos trechos da FCA que possui extensa malha com baixos

investimentos em manutenção da via permanente. A FTC apresentou apenas três

acidentes ferroviários em 2005 o que ratifica a boa avaliação das empresas usuárias

desta ferrovia, no indicador de Satisfação do Usuário do Índice CAD.

As ferrovias localizadas no terceiro quadrante, Ferronorte, Ferroban, Novoeste e

CFN apresentaram baixos resultados tanto em eficiência quanto na avaliação da

ANTT.A Ferroban oriunda da concessão do trecho da FEPASA, tem seu desempenho

comprometido em função de ineficiências nas linhas e de problemas de interface com

outras concessionárias no porto de Santos. Com um volume de transporte, que

representa apenas 1% do montante transportando no ano de 2005 pelas onze



52

concessionárias possui um parque de tração envelhecido o que favoreceu a pior

eficiência energética entre as demais ferrovias. Tanto a CFN e a Novoeste apresentaram

os maiores números de acidentes ferroviários, que juntas representam 51% do total de

ocorrências em 2005. Com o baixo volume de transporte destas duas ferrovias, o índice

de acidentes que relaciona acidentes por milhões de trem.Km é elevadíssimo. Tal fato é

esclarecido pelos baixos investimentos na manutenção da malha ferroviária destes

trechos.

Já a ferrovia controlada pelo Estado do Paraná, Ferroeste, que possui 248 ~ e

opera uma estrada de ferro na direção leste-noroeste, partindo de Guarapuava - PR,

passando por Cascavel - PR, bifurcando até Foz do Iguaçu - PR e Dourados - MS

apresentou baixo resultado pela avaliação da ANTT, sobretudo na avaliação dos

usuários obtendo índice de 4,8, o menor entre as ferrovias, com avaliações baixas nos

itens de confiabilidade e segurança operacional.

5.3 Avaliação sob o ponto de vista do Usuário

Conforme ANTT (2005) de maneira geral, o serviço de transporte ferroviário de

cargas tem uma avaliação mediana por parte das empresas usuárias. Os índices globais

de avaliação calculados para as concessionárias foram inferiores a 7,0 com exceção da

Ferrovia Tereza Cristina, FTC, que obteve pontuação de 8,0.

A figura 9 mostra os resultados da pesquisa realizada em 2005 com os índices

globais de satisfação do usuário. Tal resultado indica que o transporte ferroviário de

cargas, em 2005, ainda não atendeu às expectativas do usuário de forma plena. Clientes

vêem a confiabilidade e a segurança como os principais atributos para avaliação do

transporte de ferroviário de cargas no Brasil.(ANTT, 2005).
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Figura 9: Índices globais de satisfação do usuário
Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2005)

,
E possível observar que a melhor ferrovia vista pelo usuário não é a melhor em

eficiência diante os indicadores propostos por Silva (2009) e nem pela ANTT porém,

com '"exceçao da Estrada de Ferro Carajás que teve baixas avaliações em preço e

acessibilidade, a MRS e a Estrada de Ferro Vitória Minas, estas últimas bem

classificadas na ANTT e nos indicadores propostos por Silva (2009) aparecem bem

classificadas na hierarquização porém distantes da primeira colocada, FTC, sobretudo,

com o item relacionamento com o usuário.



6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

6.1 Conclusões

A avaliação de desempenho é de grande importância para o planejamento e

controle das atividades organizacionais e para o transporte ferroviário ele se toma mais

relevante ainda, em função da competição acirrada com outros modos de transporte. Os

indicadores devem desempenhar papel relevante na correta avaliação dos resultados das

empresas ferroviárias, especialmente no contexto brasileiro, onde importantes

organizações estatais foram concedidas ao poder privado e, por esta razão, clientes e

órgãos reguladores precisam de insumos para acompanhamento e implementação de

políticas de melhoria a fim de garantir atendimento ao cliente de forma satisfatória.

Neste caso, é prudente utilizar indicadores que retratem aspectos semelhantes de cada

sistema e sempre analisá-los com fatos que o influenciaram.

Na logística, conforme Razzolini Filho (2009) pode-se agregar valor percebido

pelo cliente, através da satisfação das expectativas e/ou necessidades com um nível de

serviço adequado. A escolha de indicadores adequados depende do ponto de vista

daquele que irá utilizá-los, deste modo, um novo conjunto de indicadores pode ser

necessário, caso se queira analisar outro aspecto da organização, por exemplo. No caso

apresentado neste trabalho, quanto à análise dos resultados de desempenho ferroviário

entre 11 concessionárias do transporte de cargas, no ano de 2005, é importante colocar

que o indicador utilizado pela ANTT, o CAD, leva em conta um grupo de indicadores

operacionais, um grupo de indicadores financeiros e um indicador baseado na satisfação

do usuário que receberam pesos diferenciados conforme o grau de importância para as

análises. Assim para o questionamento: "A melhor concessionária de transp.orte

ferroviário de carga sobre o ponto de vista dos indicadores do governo federal é a

melhor sobre o ponto de vista dos indicadores de eficiência?", a resposta, de fato, foi

negativa onde duas empresas diferentes ocuparam topo da hierarquização por método



utilizado: Estada de Ferro Carajás utilizando o da ANTT, o índice CAD e a Estrada de

Ferro Vitória-Minas utilizando o método relacional grey com os resultados dos

indicadores propostos por Silva (2009).
,
E interessante ressaltar que ambas transportam prioritariamente minério de ferro

para a Vale e o volume de transporte de ambas somadas não é atingido pela soma dos

volumes transportados pelas demais concessionárias no ano de 2005, além do bom

desempenho nos indicadores de volume, lucro líquido, receita, eficiência energética.

Porém, apesar do resultado esperado ser diferente, ou seja, a melhor ferrovia vista pela

ANTT não é a melhor ferrovia vista pelo ponto de vista de indicadores propostos por

especialistas ferroviários, foi possível identificar grupos de ferrovias com os melhores

resultados de ambas propostas de avaliação e nesta questão, salvo as peculiaridades de

cada concessionária, as melhores ferrovias pela ótica ANTT são as melhores ferrovias

sobre a ótica dos indicadores propostos por Silva, variando as posições de primeira,

segunda e terceira colocada, no ranking.

As concessionárias do sistema ferroviário de carga no Brasil têm um desafio de

conseguir aumentar a sua participação na matriz de transporte brasileira e uma das

maneiras que poderá contribuir para tal desafio é a realização de avaliação do seu

desempenho a fim de favorecer ações para a satisfação do cliente usuário de transporte e

melhoria no desempenho de global da organização. Desta forma, este trabalho

contribuiu trazendo duas formas de avaliação de desempenho das ferrovias, cada um

com suas peculiaridades e enfoques em determinados indicadores, mas que permitem

leitura do desempenho ferroviário brasileiro identificando as melhores práticas e

buscando esclarecer o porquê de tais resultados. Tal estudo poderá nortear ações de

melhoria em cada concessionária observando os resultados dos indicadores

apresentados.

6.2 Contribuições, limitações e proposição de novos estudos

o trabalho teve a finalidade de verificar duas abordagens distintas na avaliação

de desempenho das concessionárias que utilizam um mesmo meio de transporte e

verificar a diferença entre tais abordagens de modo a perceber oportunidades para

melhorias sobre aspectos diferenciados. Foi contributório para acrescentar estudos sobre

a avaliação do transporte ferroviário brasileiro de cargas que possui quantidade de

material escasso além de provocar a inquietação sobre a melhor ferrovia vista sobre



aspectos diferentes íàvorecendo o estudo de melhorias entre as concessionárias. Quanto

às limitações vale ressaltar qlle a comparação entre as concessionárias brasileiras foi

realizada com dados de 2005 já que a última pesquisa de Satisíàção do Usuário

disponibilizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre é de 2005.

Outro ponto importante a ser ressaltado na comparação de desempenho entre as

concessionárias são as características peculiares de cada ferrovia como extensão das

linhas, traçado da malha, tráfego dentro de municípios que devem ser levados em conta

para cada resultado encontrado. A avaliação foi de forma geral e não levou em conta os

tipos de produtos transportados por cada concessionária e número de clientes que são

atendidos.

Dentro da temática abordada, pode-se expandir este trabalho para que permita

uma leitura do setor ferroviário brasileiro por cenários de volume de transporte, bem

como determinar e esclarecer as melhores ferrovias por atributo como custo e

capacidade e comparar com outras modalidades de transporte.
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