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RESUMO

Com a necessidade contínua de mudanças e melhorar o setor operacional através dos

processos, este trabalho tem como objetivo abordar a eficiência do transporte de maquinistas

da empresa MRS através da projeção de cenários, onde buscou minimizar as incertezas ao

identificar os parâmetros e variáveis essenciais para a operação. A Empresa MRS Logística

atua no mercado de transporte ferroviário, controlando, operando e monitorando a Malha

Sudeste, desde Dezembro de 1996, incluída no final do processo de desestatização da Rede

Ferroviária Federal. A logística do transporte ferroviário ainda atrela a sua eficiência à

dependência do rodoviário em alguns processos, que possui um elevado custo. O Transporte

dos maquinistas é terceirizado e realizado através de contrato, sendo assim, o presente

trabalho busca analisar estes custos, e apresentar formas de aperfeiçoar o processo ao executa-

lo de forma a atingir o melhor desempenho com a utilização de menores recursos. A partir do

levantamento histórico dos parâmetros e variáveis, com o auxílio de uma técnica de regressão

linear, foram projetadas as possibilidades. Estas, que por meio da aplicação da Análise

Envoltória de Dados (DEA), uma importante ferramenta exploratória com grande potencial

para avaliar o desempenho, analisará o atual cenário ao identificar suas limitações e

ineficiências e projetar o cenário para o ano seguinte, com elevação do patamar de qualidade,

tendo como visão apresentar possibilidades operacionais para a gerência da empresa.

Palavras-chave: Transporte de Maquinista; Estudo de Cenários; Eficiência; Análise Envoltória
de Dados.



ABSTRACT

With the continuing need for new changes and improve operational sector through the

processes, this paper ain1s to address the efficie11cyof the transport company MRS drivers by

projecting scenarios where will seek to minimize uncertainty by identifying the parameters

and variables essential for operação. A MRS logistics Company operates in the n1arket of

railway, controlling, operating and monitoring t11eSoutheast, since December 1996, illcluded

at the end oftlle privatization process ofNetwork Rail's raillogistics Federal. A still harnesses

its efficiency to depelldence of the road in some cases, that has a high CllstO.O Trallsportation

of Machinists is outsourced and performed by contract, so this work aims to analyze these

costs, and provide ways to improve the process running it to achieve the best performance

using the fewest resources. From the historical survey of parameters and variables, with the

aid of a linear regression technique, the possibilities will be projected. These, which through

the application of d.ata envelopment analysis (DEA), an iInportant exploratory tool with great

potential to evaluate perfOlTIlanCe,analyze the CUlTentscenario identifying their limitations

and inefficiencies and designing the stage for the following year, with elevation leveI quality

in order to provide opportunities for operatiollal nlanagement of the COlnpany.

Keywords: Transport Maquinist; Study Scenarios; Efficiency; Data envelopment analysis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Transporte Ferroviário

O levantamento da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) revela que o

sistema ferroviário brasileiro possui 25.599 km de malha ferroviária, sendo 1.674 situados na

Região Sudeste. O Sistema ferroviário nacional é o maior da América Latina, em termos de

Cargas Transportadas, atinge 162,2 bilhões de tku (tonelada Quilômetro útil), em 2001.

O Ministério dos Transportes (2012) afirma que foram investidos 91 bilhões nos

últimos 25 anos em 10 mil km buscando resgatar a ferrovia como alternativa logística e

reduzir as tarifas, segundo o programa de investimentos em rodovias e ferrovias do Governo

Federal.

Chambouleyron (1995) afirma que com dimensões continentais, o Brasil pode ter no

transporte ferroviário uma importante oportunidade para reduzir custos e aumentar a

eficiência no transporte de carga, todavia, ainda atrela a sua eficiência à dependência do

rodoviário. São um fator limitante deste modo de transporte os trajetos fixos, pois os trens só

percorrem trilhos e param em terminais, necessitando que se recorra ao transporte rodoviário

para complementar o carregamento e levar o produto até seu destino final.

BaIlou (2007) defende que o transporte rodoviário, possui un1 elevado custo, com

reduzida eficiência e pouco adequado para o transporte de produtos com valor agregados

baixos e grandes distâncias a serem percorridas.

A Rede Ferroviária Federal SIA foi incluída no final do processo de desestatização e

teve sua malha dividida em seis partes regionais. A Concessão é um processo de

desestatização, onde se transfere os serviços que eram executados pelo Estado, a uma empresa

de iniciativa privada durante período definido em contrato. O Estado desenvolverá um

extenso cronograma de investimento e fiscalizará a empresa. No final da gestão privada, a

empresa volta ao poder público com todas as melhorias realizadas (Justino, 2008)

A Empresa MRS Logística atua no mercado de transporte ferroviário, ao controlar,
,

operar e monitorar a Malha Sudeste, desde dezembro de 1996. E uma sociedade anônima de

capital aberto, que possui como objetivo explorar, por concessão onerosa, o serviço público

de transporte ferroviário de malhas do Sudeste. Sua localização estende-se entre os eixos

Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, podendo ainda explorar os serviços de transportes de

modos, relacionados aos transportes ferroviários. (MRS, 2012)
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o foco da Empresa MRS Logística está no transporte de cargas como o minério,

cimento, produtos siderúrgicos acabados, produtos agrícolas e contêineres; e logística

integrada, multimodalidade e transit tin1e definido. De acordo com o Estatuto Social a MRS

tem por objetivo prestar serviços de tral1sporte ferroviário de carga, descarga, armazenagem e

transbordo nas estações, pátios e terrenos existentes no domínio das linhas de concessão, atuar

nas formas da lei, com a execução de serviços e operações de movimentação e armazenagem

de mercadorias, que participam do projeto de promoção do desenvolvimento sócio-econômico

nos limites das áreas concedidas (MRS, 2012)

Com a necessidade contínua de adequar-se às novas mudanças e melhorando seus

processos, novas técnicas e métodos deverão ser utilizados para superar as expectativas dos

clientes e aperfeiçoar os recursos que são necessários a cada contrato feito no decorrer do

transporte de cargas. O modelo gerencial adotado pela MRS na década de 90, no transporte

ferroviário, foi contínuo e determinante e estabeleceu padrões para o tão precário contexto

ferroviário brasileiro. Investimentos em estrutura operacional e recursos l1umanos fazem parte

de uma nova gestão sobre os trilhos.

O planejamento do uso do recurso de uma empresa logística, de modo a atender os

objetivos dos clientes, ao satisfazer restrições ambientais, legais, sociais e éticas do mercado é

um aspecto problemático a ser analisado pelos administradores operacionais. Nas empresas

verticais, é comum a busca por minimizar os custos através do planejamento das atividades

primária. Chambouleyron (1995) ~

Uma das operações feitas no transporte de cargas é o transporte dos maquinistas,

profissionais que conduzem as locomoções ferroviárias. Este serviço é terceirizado, sendo

uma empresa contratada para executá-lo.

12



1.2 Problemática

o problema de pesquisa de acordo com Gil (1999 p.54) deve ser elaborado seguindo

algumas premissas, que considera primordialmente:

a) que seja formulado através de um questionamento para sua melhor identificação,

b) que limitações sejam expostas para que a pesquisa apresente viabilidade e

condições para alcançar soluções satisfatórias.

c) Clareza em sua formulação, precisão para alcançar aplicabilidade dos estudos

desenvolvidos.

O objetivo desta pesquisa é analisar o custo do atual contrato do transporte dos

maquinistas e desenvolver possíveis cenários para renovação do próximo ano. Este estudo

será realizado através da análise do quadro econômico, observar quanto a empresa

disponibiliza de recursos para execução das operações, o quadro produtivo e o quanto poderá

ser otimizada a produção de acordo com a disponibilidade econômica, a ponderação de

utilização de novos recursos e tecnologias e a eficiência dos instrumentos de controle.

Também será feita a comparação com o cenário de 2012, tendo como objetivo

principal a verificação da eficiência dos cenários do processo operacional de transporte dos

maquinistas projetados para 2013, com base histórica, apontando melhor alocamento de

recurso.

Para alcançar o objetivo principal, os objetivos secundários são:

• Projetar os pos~íveis cenários operacionais para 2013;

• Pontuar as deficiências e limitações do processo atual que poderão ser

melhoradas;

• Sugerir possíveis soluções para aperfeiçoar o processo analisado.

A pesquisa tem como delimitação:

./ Epistemológica: Estudo de Cenários

./ Geográfica: Região Sudeste: MRS Logística SIA

../ Temporal: 2010 a 2013

Existem diversas classificações para os cenários, entretanto, serão apresentadas neste

trabalho as definições estabelecidas por Buarque (2003), onde considerou a descrição do

futuro como possível, imaginável ou desejável, seu sistema e contexto, a trajetória que faz

junção com a situação inicial e a forma como o mundo poderá se comportar no futuro.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Construção de Cenários

Os cenários surgem inicialmente no período pós Segunda Guerra Mundial, como

técnica de planejamento militar. A Força Aérea dos EUA tentou prognosticar o que seu

oponente faria, e antecipar possibilidades distintas de estratégias. Nos anos 60, segundo

Schwartz (2000), Herman Kahn que desenvolveu extrapolações estatísticas e aperfeiçoa os

cenários corno instrumento para o uso comercial.
,
A procura de respostas para determinados questionamentos, o homem segue em

busca de minimizar incertezas à sua volta, para garantir sua sobrevivência. Marcial e Costa

(2001) identificam que os questionamentos com maiores incertezas que incomodam o homem

são os ligados ao futuro. Já para Godet (1993), a prospectiva não está diretamente relacionada

pela qllantificação e extrapolação das tendências, tão pouco trabalha com previsões ou

projeções. Para ele, a prospectiva é "a razão de ser do presente" e o futuro é múltiplo incerto.

O estudo dos cenários pode ser utilizado para ilustrar as mudanças futuras, e

potenciais ações que deverão ser planejadas com a finalidade de atingir os objetivos

metodológicos e programadas. Tem-se a possibilidade de prevenir e orientar futuros

alternativos, onde as decisões serão tomadas. Bontempo (2000) defende que as mudanças

sociais, tecnológicas e econômicas condicionam as organizações a se prepararem para as

alterações cada vez mais rápidas, inesperadas e radicais. A essencial preocupação que se faz

presente é a capacidade que a organização tem de reagir ao mercado cada vez mais

competitivo.

Marcial (2002) analisa em longo prazo a tomada de decisão considerando de 3 a 5

cenários futuros que mais representam as organizações. A escolha de apenas um possível

futuro limita a empresa a focar apenas naquela linha que limita suas múltiplas possibilidades.

Segundo Godet (1993), o estudo dos cenários é a junção da descrição coerente de

urna situação que possa ser assumida amanhã, e o desenho dos caminhos possíveis dos

acontecimentos que percorrem da situação de origem à situação futura. Godet (1993)

caracteriza seu trabalho ao amparar seus estudos através de uma perspectiva de aplicação

simples, com a finalidade de assimilar os resultados obtidos com a rotina e facilidade da

ernpresa e sua estrutura funcional. Esta apropriação contribuiria para transformar os estudos

do futuro em ação estratégica no presente. O cenarista aplica o desenvolvimento do estudo

dos cenários criando métodos e estratégias setoriais de prospecção.
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Para integrar os conceitos teóricos e a elaboração estratégica dos cenários,

Marcial e Costa (2001) defendem que definir as variáveis e controlar o volume crescente de

informações, que geram constantes incertezas e obsolescência das técnicas de definição de

estratégica, garantem a sobrevivência das empresas. Além das estratégias, os cenários

possuem diversas contribuições para um melhor gerenciamento, como proporcionar a

unificação da linguagem, o desenvolvimento da criatividade, o fortalecimento da rede de

informação e uma melhor compreensão do ambiente e as incertezas da organização.

Buarque (2003) indica que a elaboração dos cenários é feita de sistemas

altamente complexos e não lineares, onde seu dinamismo implica em contínuas mudanças

estruturais e com alto grau de incertezas no percurso. Defende que os resultados de uma

mudança original não são diretamente proporcionais à suas causas, que também são múltiplas

e diversificadas. Eles são constituídos através de processos de retroalimentação que

proporciona sua auto-organização e mudança. Este processo pode ser positivo, pois funciona

como auto reforço no processo gerando reação em cadeia, e negativa, onde sua regulação se

contrapõe ao processo de reequilíbrio.

Buarque (2003) afirma que os cenários inicialmente podem ser divididos em

dois grandes grupos, apresentados pela figura 1, que os diferem de acordo com seus desejos

ou isenção dele: cenários exploratórios e cenário desejado ou normativo. Os cenários

exploratórios se caracterizam pela essência técnica, onde a consideração é racional e buscam

eliminar as vontades e os desejos nas formulações dos quadros futuros. Os cenários desejados

ou normativos possuem suas projeções embasadas nas aspirações de quem decidirá, onde

reflete a melhor previsão possível. Mesmo que a projeção seja feita com base nos desejos, ela

precisa ser viável ou plausível, não podendo representar somente uma vontade e tão pouco

uma esperança.

Os cenários exploratórios pode se apresentar de diversas formas, conforme as

mudanças são amadurecidas e que indicarão maior ou menor abertura para sua continuidade.

Suas divisões ocorrem entre (a) extrapolativos: nos quais os cenários são constituídos das

reproduções predominantes do passado, estando livres de surpresas; sendo realizada a

projeção direta da situação anterior, onde ocorrem apenas pequenas mudanças quantitativas;

(b) alternativos: onde são exploradas as alternativas que conduzem a realidades

completamente distintas do presente ou passado. Ampliam as hipóteses e apresentam suas

mudanças e profundidade de acordo com a contemporaneidade.
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Figura 1 - Classificação dos Cenários

Cenários

I I I

Exploratório Normativo ou
Desejado

Fonte: Adaptação Silva (2011)

Diante desta divisão, Buarque (2003) constata que o planejamento do cenário é um

processo político, ordenado e sistemático de decisão, o que irá demandar um conhecimento

técnico e racional na formulação de suas projeções, e que a utilização do estudo de cenários

na tomada de decisão depende da confiança que os gestores têm na plausibilidade e

consistência das projeções construídas.

2.2 Logística

Na literatura, existe um variado número de modelos logísticos. ( Christopher apud

Almeida 2003) classifica a logística e sua estratégia em quatro níveis: Estratégico, Estrutural,

Funcional e Implementação. BaIlou (2007) acrescenta que é de grande relevância a Gestão da

Informação em um nível estrutural, onde o crescente fluxo de informação precisa ser

gerenciado e sua relevância é tão grande quanto os custos e desempenho da empresa.

Novaes (2001) adota a seguinte definição de logística segundo o CLM - Council of

Logistics Management (Concílio do Gerenciamento da Logística) em 1986:

16



"É o processo eficiente de planejamento, implementação e controle

efetivo do fluxo de custos, do estoque em processo, dos bens acabados e da

infonnação relacionada do ponto de origem ao ponto de consumo, com o propósito

de se adequar aos requisitos do consumidor."

o sistema de informações logísticas considera a relevância da tecnologia da

informação e sua utilidade agregada a componentes funcionais, como defende Novaes (2001).

A logística não está apenas nos aspectos físicos do sistema, como veículos, rede de transporte,

armazenagem etc, está inclusa nos aspectos gerenciais e informacionais, como seleção

adequada de dados, controles, gerenciamento e análise logística.

A análise gerencial e o planejamento de custos são tidos como primordiais para

BaIlou (2007), que afirma serem imprescindíveis para melhor eficiência das atividades

logísticas, as informações essenciais de desempenho e custos. Considerar o desempenho das

pessoas e máquinas é tão importante quanto às informações gerenciais confiáveis para tomada

de decisão. O fluxo de informações não é tão relevante para o cliente, que visa apenas o

resultado da operação, mas imprescindível para a empresa alocar a melhor tecnologia e

recursos disponíveis.

O fluxo de informações não é visto com relevância pelos clientes, que visa apenas o

resultado final. Devido a isso, Fleury (2000) diz que a logística se concentrou durante muito

tempo nos meios distributivos. A informação funciona como elo para desenvolvimento de um

processo integrado com parcerias e melhor obtenção de resultados. A necessidade de

adaptação das organizações a uma evolução, e principalmente a uma mudança econômica e

tecnológica, faz com que ela pense cada vez mais de forma integrada e globalizada.

Fleury (2000) defende que o modo ferroviário apresenta custos fixos elevados,

resultado de um maciço investimento em trilhos, terminais, locomotivas e vagões. Entretanto,

os custos variáveis são baixos. As decisões de transporte afetam diretamente os custos fixos e

variáveis no transporte de cargas, sendo então uma ferramenta estratégica a escolha do modo

para contratação e prestação de serviço.

Outra forma de classificar os custos segundo Fleury (2000) são em custos diretos ou

indiretos. Onde o que difere um do outro é o grau do rateio de um objeto de custo, se ele seria

operacionalizado de forma racional e economicamente viável. Quando não há necessidade de

rateio, os custos assumem caráter direto, por ter a facilidade de ser vinculado de forma direta

a um objeto de custo. Quando a ligação de um custo não fosse econômica e não fosse trivial,

possuiria caráter indireto.
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Desta forma, a gestão poderia adotar uma estratégia de acordo com os custos fixos e

variáveis, diretos ou indiretos. Fleury (2000) exemplifica uma forma de compor esses custos

de acordo com o volume transportado, a distância a ser percorrida e sua flutuação. Sendo

assim, se a carga é grande, a rota homogênea, a flutuação é pequena, a exploração do

transporte deve ser na economia de escala.Já se o transporte apresenta pequenas distancias a

serem percorridas, grande diversidade de clientes em pontos distintos, e variação oscilante nas

vendas, a exploração deve ser na flexibilidade de resposta.

2.2.1 Custos Logísticos Rodoviários

De um modo geral, custo inicialmente é raciocinado como algo negativo, visto que

implica em saídas de recursos, reduzindo o lucro da empresa. Entretanto, o gerenciamento

preciso e correto destes custos, pode levar a organização a desenvolver uma vantagem

competitiva.

Apesar de a logística consllmir recursos significativos, o gerenciamento logístico pode

impactar os resultados da empresa, proporcionando um provimento maior de disponibilidade

de serviços e produtos e também reduzindo custos, que desta forma aumentará a eficiência do

capital investido, ampliando o volume da receita e o lucro da organização.

O transporte dos maquinistas faz parte dos custos logísticos e para decidir na escolha

e contratação do fretamento contínuo destes, é necessário verificar o custo em relação ao tipo

de veículo considerando o número de pessoas a serem transportadas.

Há dificuldade de mensurar os custos logísticos devido à escassez e precariedade do

fornecimento de informações contábeis a serem analisados na gestão logística. Faria e Costa

(2005) argumentam que os custos logísticos devem ser gerenciados através da Logística

Integrada, observando os custos de forma geral, os impactos econômicos, e suprindo as

necessidades do cliente. Esta logística integrada considera os custos logísticos do

Abastecimento, da planta e da distribuição.

2.3 Eficiência, Eficácia e Produtividade

A eficiência segundo Ferreira e Gomes (2009), é executar o trabalho de forma correta, a

forma de atingir o melhor desempenho utilizando os menores recursos e cometendo o mínimo
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de erros. Já a eficácia, por sua vez, também por Ferreira e Gomes (2006), é caracterizada por

conseguir alcançar o objetivo, com bom resultado almejado.
,
E importante ressaltar que um sistema sendo eficiente, não necessariamente é eficaz.

Mas sempre que o desempenho é eficaz, ele é eficiente. Isso ocorre porque o sistema pode

desenvolver o melhor desempenho possível (eficiente), mas não consegue superar um

objetivo pré-determinado, conforme define o Quadro 1.

A produtividade também por Ferreira e Gomes (2009), é a relação entre os fatores de

produção e o resultado produzido, a mercadoria ou produto.A eficiência é a melhor

produtividade utilizando o menor custo.Desta forma,a eficiência está ligada a um padrão de

excelência e a produtividade apenas relacionada aos fatores produtivos,conforme a fórmula 1.

Para a quantificação da eficiência de um processo deve-se efetuar a razão entre o valor

atual definido através de um indicador e o desempenho máximo que este indicador alcança

deste mesmo processo.

Na atual pesquisa, utilizou-se o sistema denominado Unidade Tomadora de Decisão

(Decision Making Unit - DMU). Este sistema autônomo transforma as entradas (inputs) em

um conjunto de saídas (outputs), que pode representar urna empresa, um setor ou máquina,

neste estudo de caso, representará os cenários do processo analisado.

O principal indicador de desempenho da DMU é a produtividade, que irá medir quanto

se consegue produzir de outputs, com uma determinada quantidade de input. Que podem ser

aferidas das seguintes formas: a) através de índices de produtividade parcial, sendo utilizado

apenas a quantidade unitária de input para um único output b) através de índices de produções

totais, buscando considerar todas as possíveis dimensões de desempenho.

Produtividade == output
Input (1)

.P
E=--

Prnax (2)

Em que:

E: Eficiência Produtiva

P: Produtividade

Pmax: Produtividade Máxima que poderia ter sido alcançada
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Quadro 1 - Conceito de Eficácia, Eficiência Produtiva e Produtividade.

Eficácia Quando o processo obtém o resultado acima de uma meta

Eficiência Qualidade do processo de obter o melhor desempenho possível

Eficiência

Produtiva
Qualidade de Ulna DMU obter a máxima produtividade possível

Produtividade
o quanto uma DMU conseguirá produzir em razão da combinação

de outputs e inputs

Fonte: Elaboração Própria

2.4 Hora Extra, Hora de Passe e Hora de Prontidão

A Consolidação das Leis de Trabalho - CLT considera serviço ferroviário o trabalho

exercido no transporte em estradas de ferro abertas ao público, compreendendo a

administração, construção, conservação, bem como o serviço de tráfego e funcionamento de

todas as instalações ferroviárias. A categoria analisada neste estudo é a C do Art. 236 da CLT,

esta categoria refere-se a equipagens de trens em geral, cujo serviço é de natureza intermitente

ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho; vigias e

pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas.

Segundo o Art. 238 da CLT, será computado como trabalho efetivo, todo o tempo em

que o empregado estiver à disposição da estrada. E não será considerado como trabalho

efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos
•servIços.

No Acordo Coletivo de Trabalho (2012-2014), as jornadas de trabalho, considerando as

Jornadas de Maquinistas, Auxiliar de Maquinista e do Inspetor, precisam obedecer ao limite

de 8 (oito) horas diárias, mesmo possuindo características especiais,tendo a MRS a

flexibilidade de adotar escalas que atendam às necessidades operacionais.

No mesmo Acordo Coletivo, foi definido que serão pagas a viagem de passe bem como

o tempo de espera, até 2 (duas) horas no início e 2 (duas) horas no final da jomada,não se

computando o tempo de passe para a complementação da jornada efetivamente trabalhada.

A CLT considera que as estradas de ferro poderão ter empregado extranumerário de

sobreaviso e de prontidão, com a função de executarem serviços imprevistos ou substituições

às faltas da escala. Considera-se de prontidão, segundo o art. 244 §3°, o empregado que ficar

nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12

(horas).
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No mesmo Acordo Coletivo, foi definido que serão pagas a viagem de passe bem como

o tempo de espera, até 2 (duas) horas no início e 2 (duas) horas no final da jornada,não se

computando o tempo de passe para a complementação dajomada efetivamente trabalhada.

A CLT considera que as estradas de ferro poderão ter empregado extranumerário de

sobreaviso e de prontidão, com a função de executarem serviços imprevistos ou substituições

às faltas da escala. Considera-se de prontidão, segundo o art. 244 §3°, o empregado que ficar

nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12

(horas).
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3 Método de pesquisa

Segundo Gil (1999) "a pesquisa é um processo que ao utilizar a metodologia

científica, obtém novos conhecimentos no campo da realidade social".

O método científico é um processo utilizado para obter conhecimento no qual são

pautadas preocupações de caráter teórico, onde cuida dos procedimentos, das ferramentas e do

caminho a ser percorrido. Gressler (2003) defende que a pesquisa tem como objetivo principal

solucionar um problema e o método que será utilizado nesta busca. Este método possui duas

fases: (1) elaboração teórica e (2) Sua verificação.

Para Richardson (1999) há abordagens qualificáveis e quantificáveis. As

investigações que se voltam para uma abordagem quantitativa possuem seu objeto de estudo

formulado de hipóteses, definições operacionais das variáveis a serem analisadas,

quantificação ao coletar os dados e informações, buscando como princípio, a precisão dos

resultados e evitar distorções nas análises e sua interpretação. Nesta abordagem, o problema

poderá ser mais bem descrito, facilitando a compreensão e diminuindo sua complexidade.

A abordagem qualitativa difere inicialmente da abordagem quantitativa, por não

precisar de inferências estatísticas como base primordial em seu processo de análise. Busca

considerar as interações dos componentes e suas influencias, numa ampla visão. A abordagem

qualitativa justifica-se principalmente na adequação de compreender a natureza de um

fenômeno social.

Neste estudo, será utilizada a abordagem quantitativa. A preocupação ao se adotar

esta abordagem é alcançar a descrição correta da realidade em sua essência, utilizando-se de

ferramentas quantitativas, avaliação e estudo de caso.

A pesquisa exploratória tem como foco essencial desenvolver, esclarecer e modificar

conceitos e ideias, através da formulação de um problema e suas hipóteses a serem pesquisas

e avaliadas posteriormente. Por ser bastante genérica, a pesquisa exploratória requer que

suas delimitações sejam bem definidas Gil (1999).

Ao analisar ciclos diferentes de passado, presente com projeções futuras em um

estudo de caso, bem como suas interações ambientais, Gressler (2003) define a pesquisa

exploratória como mais adequada, onde será necessária uma visão holística, optando por

combinar dados qualitativos e quantitativos. O estudo de caso é utilizado também para se

testar hipóteses com grandes números de elementos a serem analisados.
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Tabela 1 - Método de Pesquisa e Procedimentos Técnicos

Pesquisa Exploratória Bibliográfica
.,: ..: .

Desenvolver conceitos Pesquisa feita
através de problemas através de
formulados e hipóteses material já

• , • publicado parapesqulsavels
Definição embasamento

teórico.
Podendo ser
periódicos,

artigos e livros.
Investigação Ampla e Referencial

,

delimitações. Teórico' . .
.,

Estudo de Caso
Envolve o estudo
aprofundado de um
ou mais objeto, de
modo a permitir seu
amplo conhecimento.

Revisão Teórica,
v. discussão com .'..
...especialista.

Analisar o processo .
atual do transporte de
. maquinistas na
EmpresaMRS
, Logística SA ..

'.
. 'I

,"l· , Y.', ~;;. Investigação mediante
:-' "

procedimentos
:' sistematizados:

Fonte: Elaboração própria com base Gil (1999)

3.1 Estudo de Caso

Gil (1999) descreve o Estudo de Caso como a pesquisa que apresenta uma análise de

um processo ou sistema analisado com mais profundidade. No estudo de caso, o detalhamento

do ambiente ou situação a ser observado com o objetivo de colher informações específicas

sobre o comportamento do objeto analisado durante determinado tempo, de forma

investigativa dentro de um contexto atual.

Caracterizado por um estudo exaustivo e profundo do processo, proporcionando a

possibilidade de certa vivência da realidade daquele ambiente e tendo base para a busca de

soluções de determinada problemática extraída do contexto.



3.2 Ferramenta de Análise

Para escolher o método de avaliação de desempenho do serviço de Transporte dos

Maquinistas, foram considerados os critérios relativos ao grau de complexidade do serviço, a

variabilidade que o processo possui e o nível de agregação das variáveis analisadas.

Segundo (Lima Junior e Scatena Júnior apud Paiva 2000), a complexidade do serviço

é determinada pela diversidade de entradas e saídas que estão presentes em um processo. Os

transportes apresentam essa multiplicidade de variáveis, que podem ser internas e externas.

No processo analisado, diferentes estratégias, combinações tecnológicas e trabalho são

adotados, sendo determinadas pelas origens, demanda e diversidade do destino,

caracterizando um serviço de alta complexidade.

Paiva (2000) define a variabilidade do processo pela repetição ou personalização do

transporte, se o transporte é ajustado de acordo com as necessidades do cliente ou há um

padrão estabelecido a ser executado.

A análise envoltória de Dados (DEA) pode ser utilizada como medida com

capacidade para comparar a eficiência de várias variáveis operacionais similares, com

considerações de entradas e saídas. Com este método, a decisão fica orientada por um

indicador que possui diferentes abordagens de desempenho. Esta metodologia permite lidar

com diversas variáveis de entradas (outputs) e saídas (inputs), comparando as unidades

independentes segundo o seu desempenho e eficiência. Macedo (2004).

A ferramenta que será utilizada para avaliação de cenários será a Análise Envoltória

de Dados (DEA), que segundo Paiva (2000), é uma importante ferramenta exploratória com

grande potencial para avaliar o desempenho de empresas prestadoras de serviços, de

transporte rodoviário. O DEA é um modelo de programação matemática fracionária, com

uma abordagem não-paramétrica que irá medir os MDU, que são as entradas e saída

mensuráveis, através da resolução do modelo:

(3)
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Sujeito a

r= 1,... ,s (4)

U J V . >0
I

J·==}, ... ,n i == }, .•. , m

No modelo, xjr e yjr, todos positivos, são os inputs i e outputs j da DMU, e Vi e u j
são os respectivos pesos a serem determinados na solução para os inputs ie outputs j.A
primeira restrição garante ser um número menor que um,ou seja, 100% para cada DMU.

Chames et aI (1978) propõe que para medir a eficiência de uma DMU,deve-se dividir a
soma ponderada de outputs com a soma ponderada de inputs, com a condição de um resultado
dessa divisão ser menor ou igual a unidade.A eficiência é representada pela razão das somas
ponderadas de todos os recursos e entradas.

Quando há múltiplas variáveis, deve-se agregá-las em índices únicos.

p= alYI +a2Y2 + +asYs
b1x} + b2x2 + + brxr

(5)

Ali e alt (1995) afirmam que o método DEA considera três componentes essenciais
para uma análise ser bem sucedida. São as restrições inferiores impostas às ponderações, o
modelo escolhido da análise envoltória e a forma da superfície da envoltória de eficiência.

Uma característica do modelo DEA é não possuir foco nas médias e estimativas de
parâmetros que se associam à técnicas e aproximações estatísticas,segundo Chames et ai
(1978).

Para Malekmohammadi, Lotfi e Jaafar apud (Silva 2011) O motivo principal na
utilização da DEA e o uso de sua técnica é: a) Se há uma unidade centralizadora de recursos,
onde todas as variáveis a serem analisadas estão sob direcionamento de um único órgão,
podendo ser manipuláveis para alcançar um cenário; (b) os cenários a serem analisados
apresentam fatores diversos de entradas e saídas onde as decisões de custo e benefícios não
sejam obvias; c) os cenários avaliados são operacionais.

25



Aplicação da Técnica DEA:

A metodologia baseada em Paiva (2000) seguiu as seguintes etapas: Seleção das
DMU, definição e escolhas das variáveis, seleção do modelo DEA, resolução do modelo e
interpretação dos resultados, conforme ilustra a figura 2:

Figura 2 - Aplicação Método DEA

Seleção de DMU

Escolha das Variáveis
(Entradas e saídas) ----...1 Seleção do Modelo DEA

Resolução do Modelo

Interpretação dos Resultados

Fonte: Adaptação Paiva (2000)

Para Lewin e Seiford (1997), o DEA procura identificar dentro de um conjunto de

DMU deliberantes, uma envoltória determinística de uma melhor produção, calculando sua

ineficiência ou distância do grupo eficiente com o objetivo de maximização de cada uma das

variáveis e taxa de eficiência.

Um fator que exerce grande influência sobre o resultado na projeção da DMU é a

orientação do modelo DEA escolhido. O modelo pode maximizar ou minimizar a produção

para um consumo de um determinado insumo, como mostra a figura 3. Em ambos os casos, o

objetivo é otimizar a produção, entretanto a eficiência da análise ocorrerá na escolha assertiva

da formulação do modelo. Esta escolha deriva em três opções: os outputs orientados, os inputs

orientados e os que independem de orientação, segundo Paiva (2000).
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Figura3 - Fronteira eficiente de DMU

.
Produto-s

Fonte: Adaptação Paiva (2000)

Golany e Roll apud Paiva (2000) apresentam a aplicação prática do método e divide a

modelagem em três etapas: Selecionar as DMU, definir os fatores de entrada e saída,

aplicação do método escolhido e análise dos resultados fornecidos pelo modelo.

Orientação do Modelo

Melo, Meza, Gomes e Neto (2005) apresentam que a escolha do modelo irá influenciar

diretamente a projeção das DMU, onde poderá interessar maximizar a produção para manter o

consumo de insumos constante, ou estabelecer um nível de produção e manter o consumo de

insumos mínimos. As duas formas apresentadas levam a uma maximização da produção em

análise. A escolha de uma estratégia será de acordo com o controle que se tem das DMU

sobre as variáveis que entram e saem.

São várias formulações dos modelos DEA, mas há dois modelos básicos geralmente

aplicados:

• O Modelo CCR ,trabalha com os retornos de escala, também conhecido por CRS

(Constant Returns to Scale): Onde é avaliado a eficiência total a partir da identificação das

DMU eficientes e ineficientes e determinar a distância da fronteira de eficiência entre elas.

Serão calculados os pesos para os inputs e outputs, e serão encontradas várias soluções

ótimas, com múltiplas soluções.

O Modelo CCR se subdivide em:
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- Modelo PrimaI, onde são os modelos dos multiplicadores, determinando os pesos e os

dilemas (trade offs),de acordo com as restrições e as variáveis acrescentadas em cada

restrição.

n° de restrições: n° de DMUs + 1

n° de variáveis: nOde inputs + nOde outputs

- Modelo Dual, o modelo do Envelope, onde há menor número de restrições, e será mais fácil

a implementação computacional.

n° de restrições: nOde inputs + nOde outputs

nOde variáveis: nOde DMUs + 1

Modelo CCR Minimização de Input:

s

LU)Y)o
MinEIfo = _):_1 __

LUiYiO
i=l

(6)

Sujeito a:
s

'L>jYjk
)=1--- < 1, k = 1, 2, ..... , n
r

I Vi Xik
i=l

u > 0\-1· .) ev. - V},l
I
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Modelo CCR maximização de Outputs

r

L ViYjo
MinEIfo = _i;_l __

LUjYjo
j=l (7)

Sujeito a:

Onde:

Effo == Eficiência da DMUo;

Uj, Vi == pesos dos outpus e inputs respectivamente;

XiO, YjO == inputs i e outputs j da DMUo.

• Modelo BCC, este modelo pressupõe que os retornos de escala serão variáveis,

também conhecido como VRS (Variable Returns to Scale): Este modelo permite uma

projeção de cada DMU ineficiente sobre as fronteiras das DMU eficientes.

PrimaI (multiplicadores) BCC - I

(8)

Sujeito a:
rL ViXik = 1
i=l
s rL VjYjk - L ViXik - u* ~ 0,

j=l i=l

k = 1, ...,n

Uj e Vj ~ O 'ti j, i

U* E 9l
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Primai (multiplicadores) BCC - O

(9)

Sujeito a:
rIUjYjk = 1
i=l

r dIViXik - IUjYjk - u* :::;O k = 1, ... , n
i=l j=l

Uj e Vj ~ O \7' j, i

Uj e Vj ~ O V' j, i

Onde:

ho = eficiência;

Uj, Vi = pesos dos output e inputs, respectivamente;

Xik, Yjk = inputs ie outputs j da DMUk;

XiO, YjO = inputs ie outputs j da DMUo;

U*= variável que faz referência à variação de escala.

Com a escolha do modelo DEA, é necessário considerar se as entradas serão

orientadas, as saídas orientadas ou se serão independentes de orientação. No modelo CCR, as

eficiências independem de orientação. No modelo BCC todos os resultados dependem da

orientação. Lins e Meza (2000) dizem que a abordagem orientada nas entradas (inputs) visa a

maximização da quantidade dos produtos e a orientada nas saídas (outputs) minimizam a

quantidade de insumos.

Vantagens e limitações

Macedo (2004) destacou as principais vantagens e características que o método DEA
apresenta:

• Apresenta grande estimativa da fronteira da eficiência;
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• Pode analisar cada DMU individualmente ou aferir a eficiência relativa às DMU em
conjunto.

• Possibilita a inclusão de atributos distintos dos recursos econômicos ou produtos e
também amplia a possibilidade de incluir julgamentos;

• Pode ser utilizado para estabelecer as taxas de substituição das entradas e/ou saídas,
para melhor tomada de decisão gerencial.

Smith (1997) buscou analisar as possibilidades de falhas no modelo, e verificou que

a má escolha dos indicadores de entrada e saída poderão omitir variáveis importantes ou

introduzir variáveis não essenciais ao processo. Em sua pesquisa, verificou que a omissão traz

maiores problemas, sendo melhor optar pelo excesso.

Smith (1997) defende que o maior número de variáveis exigirá proporcionalmente

um complexo estudo e escolha do modelo. As DMU variam de acordo com a quantidade de

variáveis, para se obtiver eficiência do método. Quanto maior o número de variáveis mais

DMU serão necessárias.

Outro dado importante para Smith (1997) para minimizar as falhas do método é

observar o retomo de escala dos resultados. Se o processo analisado apresentar retomo de

escala constante das variáveis, o desempenho das DMU poderá ser superestimado. Desta

forma, Smith (1997) sugere um grande número de amostras para um grupo diverso de DMU,

com escala produtiva diversificada.

Lins e Meza (2000) indicam que por requerer apenas observações, o DEA apresenta

uma limitação suscetível ao erro, que conforme ocorre o aumento do número das variáveis, a

habilidade em analisar fica comprometida.

A lógica do estudo é observar a relação entre a capacidade de investimento e os

benefícios obtidos no contrato, de forma que quanto maior for o benefício para uma menor

capacidade de investimento, maior será sua eficiência. A medida de desempenho das unidades

produtivas será analisada de forma que possam transformar os recursos em produtos ou

serviços com alta qualidade, atingindo a meta da produção.

O processo de amostragem é não probabilístico, sendo retirado de um universo

naturalmente restrito. Os dados primários são colhidos dos contratos dos anos de 2010, 2011 e

2012.

Lins e Meza (2000) acrescentam que a DEA além de analisar seus recursos e

respectivos desempenhos indicando quais fatores interferem positiva ou negativamente na
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organização, pode ser utilizada também como benchmarking, para a melhoria das unidades

menos eficientes.

3.3 Restrições de Pesos

Uma das características mais importantes do Modelo DEA é a flexibilidade dela

possuir total liberdade para se atribuir pesos no cálculo de eficiência para cada variável.

Andersen e Petersen (1993) defendem que os pesos adotados são os que maximizam a

eficiência da MDU analisada, onde desta forma, poderemos identificar as ineficiências das

outras DMU. Pode ocorrer também empate das DMU, onde o acréscimo dos pesos pode ser

utilizado para seu desempate. As restrições aos pesos são mais intuitivas, envolve a imposição

de limites inferiores e superiores para cada input ou output analisada.

3.4 Seleção das Variáveis

As variáveis de inputs e outputs foram selecionadas a partir de uma lista

prévia,segundo o Quadro 2, ligada ao objetivo estabelecido a ser analisado. Busca verificar o

impacto que as variáveis de saídas e entradas trazem para a DMU.

Lins e Meza (apud Silva 2001), sugerem que as variáveis precisam ter um

relacionamento, indica que uma variação no input provocará simultaneamente uma variação

no output, que os dados a serem analisados devem estar inseridos em um banco de dado

corrente e histórico, permitindo melhor análise.

Ainda sobre a seleção das variáveis, Lins e Meza (2001) argumentam que as entradas

e saídas devem representar dimensões da DMU em relação ao problema estudado e possuir

confiabilidade de sua fonte, onde auditorias externas se façam constantes.
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Quadro 2 - Análise de Resumo das Variáveis

~':. " . " .. ' .

.......Redonda·
.(FVR),Brisam.ar ...
(FBA),Rioqe ....
Janeiro (FAR)· ....
HC - Head

Count (Pessoas)

.:' .. ':

,':" . . ;•...

Orienta a quantidade de hora extra, passe
ou prontidão serão feitas

:.. :." ,". ,',

o .,:- •••• ,

Fonte: Elaboração Própria
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

A pesquisa desenvolvida parte do dilema onde a cooperativa contratada para
transportar os maquinistas no trecho da Ferrovia de Volta Redonda, Barra do Piraí, Brisamar e
Rio de Janeiro, como demonstrado na figura 4, desenvolve um cenário de alto custo, onde
surge o problema de pesquisa que foca pela eficiência operacional a serem exploradas
reavaliando as necessidades da utilização do taxi, a quantidade de recursos disponível e a
segregação das horas extras.

Figura 4 - Malha Ferroviária

Fonte: MRS 2013

Para analisar a situação atual do transporte dos maquinistas, tomou-se como ponto de
partida um macro cenário dado pela MRS, com a estimativa de produção e Head Count do
ano de 2013 cujos parâmetros geraram através de regressões paramétricas as variáveis de
diversos cenários possíveis, sendo posteriormente analisados sob a ótica da Análise
Envoltória de Dados indicando ao gestor um caminho de otimização do processo.

A primeira etapa da pesquisa con1preende-se na caracterização do problema,
verificando sua importância (manter o processo do transporte de carga funcionando com a
melhor logística operacional), viabilidade (disponibilidade de recursos alocados) e
oportunidade (desenvolver a melhor logística com o menor custo).

4.1 Definições dos Parâmetros

Os parâmetros definidos serão utilizados para elaboração da regressão e faz parte dos
passos iniciais para elaboração dos cenários. Para Liz e Meza (2000) os parâmetros servem de
marco mais restrito para que seja visualizada a operacionalização. A produção é referente ao
total produzido em todos os terminais e HC (head count) é a contagem de pessoas. O Quadro
3 representa os parâmetros estabelecidos:
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Quadro 3 - Parâmetros

Fonte: Elaboração Própria

4.2 Regressão Múltipla Linear

Hofmman (1977) analisou que a regressão Múltipla Linear envolve três ou mais
variáveis ou estimadores. Tendo como condição uma única variável dependente e as outras
duas ou mais variáveis explanatórias ou independentes. Seus principais objetivos são a
descrição, predição, controle e estimação, de acordo com Levine, Berenson e Stephan apud
Silva (2011). Apresenta-se na forma de equação linear como a equação 10:

(10)

onde

Yi = é a resposta no i-ésimo ensaio, Xi/e Xi2são os valores das duas variáveis preditoras no i-ésimo ensaio;

Po, Pl, P2 =parâmetros lineares;

Xi 1, Xi2 = variáveis indepedentes;

A análise realizada neste trabalho partiu de um modelo de regressão linear múltipla
testando a influência de duas variáveis sobre a eficiência: (a) Quilômetro Rodado (produção)
e (b) HC (Headcount) nos inputs, com os parâmetros apresentados no Quadro 3:
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Tabela 2 - Regressão Linear dos inputs

QTD FAR= A+B*P + C*HC (18)
Fonte: Elaboração Própria
Onde: A, B, C = Constantes numéricas; P= Produção; HC=HeadCount

As equações 11, 12, 13, 14,15,16, 17, e 18 que exprimem as variáveis em função da
produção e HC foram determinadas com o auxílio do Excel® 2010.

Tabela 3 - Regressão Linear dos outputs

Hora de
Passe

.. "

HP =A+B*FBA+B*FBP+
C*FAR+D*FVR+E*QTDT(20)

. :.: ....

-2243,654 0,035 0,018

'" ','.

Fonte: Elaboração Própria
Onde: A,B,C,D,E = constantes numéricas, FBA= km FBA; FAR= km FAR; FBP= km FBP, FVR= km
FVR; QTDT= quantidade total de carros,HP=hora de passe;HPR=hora de prontidão

As equações 19, 20 e 21 que exprimem as variáveis em função da produção e HC foram
determinadas com o auxílio do Excel ® 2010.
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4.3 Desenvolvimentos dos Cenários

Para a elaboração dos cenários é necessário que seja feito a determinação da

equações que melhor representam a forma como as variáveis se comportarão em função do

parâmetros definidos. Estudo com os dados disponíveis dos anos de 2010, 2011 e 2012 com

projeções para 2013, sendo suas variações de acordo com a tabela 4 utilizando os inputs e

outputs do Quadro 4.

Tabela 4 - Desenvolvimento dos Cenários

Projeções Variações

;.\*A projeção, f,:,~;,Não sofreu alteração e variações.'
,- ;-:t~

.... .;. :x"! "f; :-::i '~.:,:~ :k: :.;.00; .«f::{., •

A projeção 2 Sofreu L1 + 5% no Km da FBA.
'iA projeção 3:~ y~:' S'ü:freu:~,- 5%. no'J'<ii!'d<l FBA.:" ~;~'<,:;- ':"

•.:( . -' ",; &, .'-, :... ':..•.

~. ~ .~.

A projeção 4 Sofreu L1 + 5% no Km da FBP

A projeção~5 ' '> Sofreu fl- 5% no'Km da FBP
,.,

A projeção 6 Sofreu L1 + 5% no Km da FAR.

,;~A~projeção 7 ': "Sofreu /1""~5% no .;Km $. FAR.
\'. ~ '(,

A projeção 8 Sofreu L1 + 5% no Km da FVR.

,~:':Aprôjeç~ôi9 ,;~~~~~;~ifr'~u:A':"5% nb,~dà:FVR.:" w,,,, i:.',.,.

"', ~;. :~ /. ••.. ..•.. ?- <- -, ~.:. I!o~:.' ", .;. é r ", .,:j-. ,', :~.: ';'. :,.... .;. ,' ..•.;

A projeção 10 Sofreu L1 - 12 carros, variando também a produção representativa de um carro na FBA.

"Apfojeçlo li, :'$ofr~u ~7+~licarros;','yati~n~'ohiinbém'a produçãohrepr,eseritatlva de uin carro na:FBÂ.1
\. xç:' . . ~ ,-. ..: :',' .i' -/" ",:..; .;." .t "':~;.~ '00 ••:Vo:~ o; ':-:. 0'0; ;'0"': :<:;.. ,~~:;~.,. '. ':" ... .''':' :.,;.. _.:~: '.. . ::::. ::":'. . ., \:" &~

Aprojeção 12 Sofreu L1 - 12 carros, variando também a produção representativa de um carro na FBP.

, 'Aprojeçã9 ~3;·'~~j Sofreu fl + 12 carros, variando tânibém'a:prodúção representàtiva de um carro na FBP. ,',.
, . \ '.: '~""'i, ..:~. 0.0 .' x,'.,' . ....' '.~ -/0 .•

A projeção 14 Sofreu L1 - 12 carros, variando também a produção representativa de um carro na FAR.

A projeção 15" Sofreu fl + 12 carros, variando também' a produção representativa de um carró na FAR t'~
..:.

,.... ...}. • • y.

A projeção 16 Sofreu L1 - 12 carros, variando também a produção representativa de um carro na FVR.

:,t.A pr6jeçã~ 17"',t, Sofreu fl + 12 carros variando também a produção representativa de um'cárrô na F\lR. ,:'
• .'. ••••~:.:. AO

*Total Km sem variação 1827663 I 136 ( total de carrol ano) = 13438,7 que foi acrescentado em cidades distintas,conforme
foi feita a variação dos carros.

Fonte: Elaboração Própria



Quadro 4 - Inputs e Outputs

75877 14212 .

,14076·· .
:'::;·:·..·13747 :.:..:

136 :.,.;-·70491 .: .14949 '.

.124·"- 13611 .

....·1666398 124 79064, 13426
1988927 .. . h;' 148 63058 ~ 57531 14397

. .:" '·124 .70941':·::". 46742 .. 13394:
<'1988927· .148. ·'71180' .. 63078'. 14429
/1666398·· , 124./·. .

:.;

67014· ':::.49351,:.: . 23417
·10885

Fonte:Elaboração Própria

4.4 Análises dos Cenários

A Análise dos Cenários foi feita Através da Análise Envoltória de Dados - DEA,

rodado no programa computacional SIAD v. 3.O. Sistema Integrado de Apoio à Decisão de

Meza, Neto, Mello, Gomes e Coelho (2003). Foi utilizado o modelo CCR, retorno constante
,

de escala, que considera que o retorno de escala é sempre constante. E válido neste estudo,

pois não houve variação de tecnologia. A orientação é input, onde é possível alterar as

entradas sem precisar alterar as saídas, podendo ser alterados neste modelo apenas os

recursos.
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Sem estabelecer pesos para as variáveis, inicialmente, fOralTIencontrados 3 resultados

com 100% de aproveitamento.Que são os Cenários 11, 12 e 16 apresentadas na tabela 5:

Tabela 5 - Resultado da Eficiência Modelo CCR - Orientação input

Cenários Padrão
.. ..

. ·0,923128
0,950501
0,910225 .
0,922809

'.:. 0,93869
0,927873
0,922947
0,922878
0,935503

.' Cenário 1
Cenário 2
.Cenário 3 '. ,.
Cenário 4
. . . .~

.:.' ...

Cenário 5
Cenário 6
Cenário 7
Cenário 8
Cenário 9 .
Cenário 10

i~B.i:',12~:~m:i..
'. ':Cénário 13.i.;\§.:: .:',.:'.

Cenário 14 0,91432
Cenári~ 15 :·:.;;i:·',·.;~:::.':~'0,939424" ..,'

.. , . .

,!{~l1l ~'I,QQQºq
Cenário 17 .' " 0,872799

Fonte: Elaboração Própria

Para alcançar a eficiência e o melhor cenário, foi utilizado a restrição de pesos,

orientando em 5% de peso ao output 1, que representa hora extra, e 5% ao output 2,

representado pela hora de passe,como mostra a tabela 6:

Tabela 6 - Restrição de Pesos

Limite Variável Limite
Inferior Superior__________ ~N • N __ N _

O O
O O

5% O
5% O
O O

Fonte: Elaboração Própria
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4.5 Resultados

No resultado apresentado pela Análise Envoltória de Dados - DEA pode-se verificar

que são propostas diversas possibilidades de planejamento, cabendo ao gestor da empresa

analisar em que ponto de eficiência ocorrerá a operação. O presente trabalho apresenta o

cenário a ser explorado, segundo os parâmetros estimados, o Cenário "12" da Tabela 7, onde

foram retirados 12 carros/ano, sendo 1 carro mês, e retirados da FBP a produção referente a

esse carro, como o melhor cenário. Reduzindo a produção em 18%, conseguiu-se reduzir a

hora extra em 47%, a hora de passe em 38% e a hora de prontidão em 149%. Reduzindo os

inputs, obteve-se melhor resultado nos outputs.

Tabela 7- Resultado após a Restrição de Pesos

,
CENARIOS Padrão

Cenário 1 0,883105

Cenário 2 0,902582

.Cenário 3 ..0;877345

Cenário 4 0,873079

Cenário 5 0,907659

Cenário 6 0,885421

Cénário 7 0,88514

Cenário 8 0,890223
Cenário 9 0,887478
Cenário 10 0,819419
Cenário 11 0,924689

...U8JlWJl .. '. .. li~gQq
ú: Cenário13<::,<·~:..~ ..:...·0,7"74796

Cenário 14 0,895577
CenáriO 15 .:.; 0,863868
Cenário 16 0,893161

.. Cenário 17 ...;.: :..:... 0833031
. ,

Fonte: Elaboração Própria
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Quadro 5 - Resultado da Análise de Cenário

"'16%' 47% 38% 149%.

. ::: ,.::i·· · Hora de ..,:.".:.::.:.......... ." .
. ôrade··Prontidão··

·33~463 ;,~' .
'13.426'

*São 136 carros/ano, 12/mês.

Fonte: Elaboração Própria

No cenário de 2012, verificou-se que a produção foi muito alta, o que demandou

mais horas extra de passe e prontidão. Com a projeção do cenário 2013 utilizando a Análise

Envoltória de Dados - DEA, o recurso foi reduzido na FBP e retirado um carro no transporte

dos maquinistas, o que resultou em uma alta redução das horas extras. Com a aplicação da

técnica DEA, foi possível a identificação dos pontos de ineficiência, como a contratação alta

de quilometragem e a má distribuição dos carros, gerando um alto índice de horas excedentes

aos funcionários, tomando o contrato mais oneroso.

5 CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo verificar a eficiência no transporte dos

maquinistas da empresa MRS e a projeção do cenário para o ano de 2013. Para isso, foi

necessário estabelecer pressupostos de ordem prática, em que as horas extras, horas de passe e

prontidão variam de acordo com a mudança na produção e no número de pessoas a executar o

trabalho.

Como pode ser constatado pelos resultados apresentados, o objetivo deste trabalho foi

bem sucedido. Para avaliar a eficiência operacional, foi necessário primeiramente identificar

os inputs e outputs. Com as referências sobre planejamento por cenários, foi definido que a

projeção seria para 2013 e os parâmetros portadores para o futuro, a saber: Produção e

Headcout (HC). A partir do levantamento histórico dos parâmetros, foram construídos com o

auxílio de técnica de regressão linear os pressupostos esperados cenários. A ferramenta

utilizada para avaliação de cenários foi a Análise Envoltória de Dados (DEA), uma importante

ferramenta exploratória com grande potencial para avaliar o desempenho de empresas

prestadoras de serviços, de transporte rodoviário. Com ela foi possível identificar as

limitações e ineficiências dos cenários e indicando os alvos a serem perseguidos para elevação

do patamar de qualidade.
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Em relação à eficiência no transporte dos maquinistas da empresa MRS foi detectado

algumas falhas operacionais, como alta contratação da quilometragem e má distribuição dos

carros para transportar os maquinistas, acarretando alto volume de horas extras, horas de

passe e horas de prontidão.

A projeção dos possíveis cenários para 2013 apresentou algumas possibilidades

operacionais para a gerência da empresa e apontou um cenário de melhor produtividade,

reduzindo consideravelmente os outputs, onde orientou que um dos mecanismos de alcançar

sua eficiência produtiva é através da contratação reduzida da quilometragem e a melhor

alocação dos carros.

A eficiência deste processo necessita de investigações adicionais, principalmente pela

dificuldade de referencial teórico sobre o assunto. Mas oferece algumas respostas, indicando o
,

melhor cenário, capaz de proporcionar ações visando a eficiência operacional. E importante

acrescentar que o presente trabalho, a princípio, é um dos pioneiros, a analisar a eficiência

para o transporte de maquinista utilizando a restrição de pesos e métodos relacionados à DEA.

As principais limitações desta pesquisa surgem no foco e procedimento técnico

adotado, restringindo-se a abordagem no setor operacional, tendo como conseqüência a

impossibilidade de não se traçar cenários, proposições e ações para a organização como um

todo. E o procedimento do estudo de caso impede a generalização dos resultados, uma vez

que apenas um objeto de estudo foi focado dentre diversos possíveis.

A restrição a 5% para mais ou para menos, apresenta-se como uma limitação. Desta

forma, sugere-se o desenvolvimento de variações com bases em intervalos maiores de

confiança.

Para o avanço desta pesquisa, propõem-se a utilização de modelos matemáticos que

considerem a interação de maior quantidade de variáveis, e não apenas o seu cálculo

independente em função dos parâmetros estabelecidos e também outros modelos de previsão,

que não a regressão. Como por exemplo, a Lógica Fuzzy,que segundo Junges (2006), tem

como objetivo gerar uma saída lógica a partir de um conjunto de entradas não precisas,com

ruídos e até mesmo faltantes. Com um controle baseado em regras e não apenas restrito à

modelos matemáticos.

O modelo utilizado neste trabalho representa somente uma amostra das possibilidades de

análise que podem ser encontradas na literatura, podendo ser utilizadas ainda para o

desenvolvimento de novas possibilidades de análise em futuros trabalhos e pesquisas

confrontando estes resultados obtidos.
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