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RESUMO

A escolha do modo de transporte responsável pela expedição dos bens acabados é um
fator detenninante à eficácia da organização no fechamento do ciclo do produto. O transporte
dos bens siderúrgicos possui características impactantes tanto no aspecto operacional como no
ambiental. A produção siderúrgica causa impactos ao meio ambiente e a escolha do melhor
modo de transporte para o escoamento dos seus produtos pode minimizar essas agressões. O
trabalho consiste na comparação, entre as alternativas de meios de transportes utilizados hoje
pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e seus principais atributos operacionais (custo,
confiabilidade e segurança) e ambientais (emissão de CO2, consumo de energia e emissão de
resíduos líquidos) com foco na eco-eficiência. Foi realizada pesquisa bibliográfica para
entender melhor os assuntos abordados, seguida de um levantamento de dados através de
entrevistas com a CSN e seus fornecedores de serviço de transporte (rodoviários e
ferroviários). As informações foram tratadas e a partir de cálculos, os resultados
possibilitaram o desenvolvimento de um quadro comparativo entre os modos. Esses
resultados foram analisados por um método de apoio à decisão, anteriormente escolhido,
denominado Análise Relacional Grey que indicou o meio ferroviário como a melhor opção de
transporte em se tratando de sustentabilidade e eco-eficiência.

Palavras-chave: Eco-eficiência, Transportes e Análise Relacional Grey



ABSTRACT

The mode of transport choice responsible for the shipment of finished goods and a
detennining factor in the effectiveness of the organization closing the cycle of the product.
The transport of goods steel has both features impacting on the operational and the
environment. The steel production and highly polluting and choose the best mode of transport
for disposal of their products can minimize Damage to the environment. The work is the
comparison between the altemative means of transport used today by Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), and its main operational attributes (cost, reliability and safety) and
environmental (C02 emission, energy consumption and emission of liquid waste) focus on
eco-efficiency. Bibliographic search was conducted to better understand the issues raised
followed by a survey of data through interviews with the CSN and its suppliers for transport
(road and rail). The information was processed and from calculations, the results enabled the
development of a comparison table between modes. These results were analyzed by a method
of decision support, previously chosen, called Gray Relational Analysis indicated that the tie
between the rail and road environment in operating performance, but in the context of
sustainability and eco-efficiency and the best option of rail transporto

Keywords: Eco-efficiency, Transportation and Grey Relational Analysis
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-1 INTRODUÇAO

A estrutura hoje montada para atender a necessidade de transporte dos produtos

siderúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é baseada no uso dos modos de

transporte rodoviário e ferroviário. Os modos dividem a demanda no escoamento dos

produtos, se inter-relacionam no transbordo e fazem as entregas individuais aos clientes do

mercado interno e as entregas aos portos do país para atendimento ao mercado externo. A

estrutura segue com a divisão da necessidade de transporte dos seus produtos, a Companhia

utiliza a MRS Logística SIA e a América Latina Logística do Brasil SIA, concessionárias

ferroviárias do Sudeste e Sul, e as inúmeras empresas, de transporte rodoviário, locais e
. .regIonaIS.

Com base nos transportes utilizados hoje pela CSN, modos rodoviário e ferroviário, o

trabalho tem como principal objetivo identificar, através de atributos operacionais e

ambientais e do método de apoio a tornada de decisão denominado Análise Relacional Grey,

qual é o melhor meio de transporte para o escoamento dos bens siderúrgicos visando

desempenho operacional com foco na sustentabilidade. Os atributos operacionais definidos

são: custo, confiabilidade em tempo de entrega e segurança em termos de avarias. Já os

atributos ambientais são: consumo de energia, emissão de CO2 e a emissão de resíduos

líquidos.

Tratando-se de eco-eficiência é relevante destacar a iminente escassez dos recursos

naturais e a crescente poluição do meio ocasionados pelas atividades produtivas. Impactos

estes que podem ser minimizados com planejamento e controle das emissões de poluentes e

consumo de energia tanto na produção como no transporte dos bens acabados. No caso do

transporte isso pode ser alcançado mediante a escolha modal mais adequada.

O trabalho denota a importância do processo de decisão na escolha do modo, que

significa administrar o transporte sobre um conjunto de aspectos. A decisão parte por meio da
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apresentação e análise da teoria de autores e do estudo de caso baseado na realidade da CSN

na expedição dos seus produtos.

A gestão dos transportes é muitas vezes falha pela inexistência de um sistema de

monitoramento e controle de desempenho dos mesmos, com indicadores que mensurem o

grau de eficiência, desempenho e sustentabilidade.

1.1 Problemática

A produção do aço pela indústria da siderurgia gera impactos significativos ao meio

ambiente, caso não controlados, porém no ranking de setores impactantes ao meio ambiente, o

transporte aparece como um dos principais agentes (MCT, 2006). Contudo a oferta do

transporte rodoviário na cidade de Volta Redonda é grande e muito utilizada pela CSN, sem

restrições e a devida importância ao que tange os impactos ambientais.

Para equilibrar as ações de produção e transporte, a CSN deverá optar pelo modo que

atingir o melhor desempenho operacional e que seja ao mesmo tempo sustentável, que

considere o avanço ao crescimento e desenvolvimento da indústria e que melhor atenda as

oscilações da economia e do mercado. A sustentabilidade referida se deve a preocupação na

escolha do transporte menos impactante ao meio ambiente, trazendo melhorias para a

qualidade da expedição e gerando reconhecimento por parte dos clientes.

Na união de custo versus beneficio e preocupação com o meio ambiente qual será o

modo de transporte mais adequado para atender a demanda da organização estudada?

1.2 Objetivo

A partir do estudo e da comparação entre as alternativas de transporte, hoje

disponíveis, identificar a melhor solução entre elas para o escoamento dos produtos

siderúrgicos, garantindo o bom desempenho em termos operacionais e sustentabilidade em

termos de eco-eficiência para a Companhia.

1.3 Justificativa

o trabalho visa, tão racionalmente como a produção sustentável de uma indústria

siderúrgica, a busca da sustentabilidade no transporte para o escoamento dos seus produtos.
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A preocupação com as questões ambientais no transporte de carga é hoje uma questão

de sobrevivência e atua como um diferencial competitivo no mercado. Os clientes tendem a

valorizar esse tipo de comportamento. E a empresa desenvolve valores e práticas que

influenciam positivamente na cadeia produtiva e no ciclo do produto gerando melhores

resultados.

Encontrar a melhor maneira de levar a produção até o cliente, trazendo beneficios em

custo e a minimização dos impactos ao meio ambiente, baseando-se na eco-eficiência, é a

proposta que o trabalho apresenta. Ou seja, avaliação das alternativas de transportes existentes

e já utilizadas e a indicação do modo mais coerente.

1.4 Delimitação do Tema

O presente trabalho buscará omente avaliar o transporte de cargas gerais, produzidas

pela Companhia Siderúrgica acionaI através das concessionárias ferroviárias MRS

Logística S.A. e América Latina Logística do Brasil (ALL) e as empresas de transporte

rodoviário locais na cidade de Volta Redonda.

-

As questões ambientais serão tratadas com foco na emissão de C02, o consumo de

ie el) e a emissão de resíduos líquido óleo de motor). Os requisitos operacionais

r e a confiabilidade (tempo de entrega e segurança (avarias).

r r o do escoamento da produção será olta Redonda/RJ x Araucária/PR, com
,

transbordo no terminal de Agua Branca em São Paulo.



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Eco-eficiência

De acordo com o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD,

1998), a eco-eficiência é obtida pela "entrega de bens e serviços com preços competitivos que

satisfazem as necessidades humanas e trazem qualidade de vida, progressivamente reduzindo

ilnpactos ambientais dos bens e serviços através de todo o ciclo de vida para um nível, no

mínitno, em linha com a capacidade estimada da Terra em suportar".

Eco-eficiência significa criar mais produtos e serviços reduzindo o uso dos recursos

r i ., mitigando o desperdício e o descarte de poluentes. Em outras palavras, "eco-

i" ia ignifica produzir mais com menos degradação".

Conforme oWBCSD, os sete elementos básicos nas práticas das companhias que

operam de forma eco-eficiente são:

1. Redução da intensidade de uso de materiais na produção de bens e serviços;

2. Redução da intensidade de uso da energia na produção de bens e serviços;

3. Redução da dispersão de qualquer tipo de material tóxico;

4. Apoio à reciclagem;

5. Maximização do uso sustentável dos recursos naturais;

6. Aumento da durabilidade dos produtos;

7. Aumento na qualidade dos bens e serviços produzidos.

A eco-eficiência é um conceito que se traduz facilmente na linguagem dos negócios.

Pode-se afirmar que ser eco-eficiente tem um sentido importante em termos empresariais,

justo porque se tem como apelo atingir mais valor, economizando em materiais e energia e

reduzindo as emissões ao meio ambiente. Aplica-se a todos os setores da empresa, desde o
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lnarketing, o desenvolvimento do produto até à produção ou distribuição. Os sete elementos

básicos são definidos, de fonna mais clara, com os três objetivos abaixo:

1. Redução do consumo de recursos: inclui minimizar a utilização de energia, materiais, água

e solo, favorecendo a reciclagem e a durabilidade do produto e fechando o ciclo dos materiais.

2. Redução do impacto na natureza: inclui a minimização das emissões gasosas, descargas

líquidas, eliminação de desperdícios e a dispersão de substâncias tóxicas, assim como

impulsionar a utilização sustentável de recursos renováveis.

3. Melhoria do valor do produto ou serviço: o que significa fornecer mais beneficios aos

clientes, através da funcionalidade, flexibilidade e modularidade do produto, fornecendo

serviços adicionais e concentrando-se em vender as necessidades funcionais que os clientes

necessitam, o que levanta a possibilidade de o cliente receber a mesma necessidade funcional,

com menos materiais e menor utilização de recursos.

Confonne o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

(CEBDS, 2000) aborda, a diminuição dos impactos ambientais, através da redução do

consumo de materiais (recursos naturais, água, ar e energia) por unidade de produção,

converte-se em um aumento da produtividade. O melhor uso dos recursos na produção toma

as companhias mais competitivas, criando na prática um vínculo entre a liderança ambiental e

viabilidade econômica.

A eco-eficiência engloba ferramentas tais como a prevenção da poluição, redução na

fonte (entrada de recursos, matéria-prima), redução de resíduos e produção limpa, traduzindo

a idéia de redução da poluição através de mudanças no processo. Isso significa que as

companhias podem melhorar seu desempenho ambiental e economizar dinheiro através da

redução do uso de vários insumos no seu processo produtivo e no transporte. Algumas

organizações já estão adotando princípios e práticas da eco-eficiência, integrando a excelência

ambiental em sua filosofia corporativa; definindo metas para melhorar a per.formance, ao

mesmo tempo que introduzem sistemas para auditá-Ias e medi-las; assumindo

responsabilidade pelos seus produtos no seu ciclo de vida completo; sendo inovadora no

desenvolvimento de novos processos e produtos e colocando ênfase em prevenir a poluição,

ao in és de pagar para limpar.
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São quatro os fatores de sucesso para as companhias que buscam a eco-eficiência:

1. Ênfase no Serviço ao Consumidor: focando que tipo de serviços oferecer, não somente

quais produtos oferecer. Assim as companhias criam novas oportunidades de entregar

aplicações que agregam lnais valor.

2. Ênfase na Qualidade de Vida: o sucesso das companhias no futuro estará cada vez mais

focado nos produtos e serviços que atendam a necessidades reais, e não aquelas criadas pelo

mercado.

3. Uma Visão do Ciclo de Vida: as companhias agregam valor ao seu negócio monitorando e

avaliando o seu impacto a cada estágio do ciclo de vida. Uma visão deste tipo pode levar a

desenhar ou redesenhar produtos e processos para minimizar o impacto ambiental enquanto se

maximiza a eficiência.

4. Eco-Capacidade: em última instância, a eco-eficiência ajuda as companhias a fazer

negócios de forma a adicionar cada vez mais valor levando em consideração o que o planeta

pode suportar, ou seja, a capacidade da Terra em receber resíduos.

No Brasil, o conceito ganhou força a partir da criação do Conselho Empresarial

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS, 2001), que congrega várias

corporações e tem como missão promover o desenvolvimento sustentável no meio

empresarial através da eco-eficiência.

2.2 Transportes

Ao setor de transportes cabe a movimentação de mercadorias com a garantia de

integridade da carga, a entrega no prazo combinado e custos minimizados.

No segmento industrial, representado pela siderurgia e outros, a média de custos

logísticos é de 4,7% em relação ao seu faturamento. Sendo que dentre as atividades logísticas,

a que mais consome parte desse recurso é o transporte, chegando a 64% dos custos logísticos

totais (FLEURY e WANKE, 2003).

No caso do transporte de bens siderúrgicos - bobinas de chapas de aço com pesos

variáveis - os modos rodoviário e ferroviário são concorrentes. Como caracteristic
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observadas na escolha modal têm-se a densidade do custo adicionado e a amplitude de

vendas. Neste caso, o transporte mais lento e barato como o ferroviário possui maior

capacidade de carregamento e gera escala para reduzir os custos unitários. Já o aumento da

amplitude de vendas está relacionado à flexibilidade do transporte. O modo rodoviário, que

apesar da menor capacidade de carregamento e mais caro, permite esta flexibilidade

necessária para acompanhar as variações da demanda por ser mais rápido e minimizar erros

de expedição (WANKE, 2003).

De acordo com FLEURY (2003), existem dimensões relevantes a serem consideradas

na escolha do modo e que definem a qualidade dos serviços oferecidos. Como representados

na figura 1, essas dimensões são: velocidade, confiabilidade (capacidade de cumprir os

tempos previstos), capacitação (habilidade de o modo trabalhar com diferentes volumes e

produtos variados), disponibilidade (número de localidades atingidas pelo modo) e a

freqüência (número de vezes em que o modo pode ser utilizado em dado horizonte de tempo).

Esta avaliação justifica a utilização dos transportes rodoviário e ferroviário como mais

adequados ao tipo de carga, que não é variada e tem medidas em toneladas. Apesar da

exagerada dependência do modo rodoviário, a sua substituição pelo ferroviário, é uma

alternativa já discutida pelos executivos de logística. Substituição devida à baixa eficiência

deste modo em termos de consumo de energia, poluição e segurança.

(-) -. Velocidade
Dutoviário Aquaviário

(+)...------
Aéreo

Confiabilidade
Dutoviário

Dutoviário Aéreo Aquaviário

Dis onibilidade
Dutoviário Aquaviário Aéreo

Aquaviário Aéreo Dutoviário

Figura 1: Comparação dos modais de serviço
Fonte: Elaboração própria a partir de Fleury (2003)
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Segundo NOVAES (2007) é difícil a utilização de todos os modos inter-relacionados

no país. Nossas ferrovias não fonnam uma rede com boa cobertura do território nacional. Na

distribuição interna, a esmagadora parte do transporte de produtos manufaturados é

constituída pelo transporte rodoviário.

2.2.1 Transporte Rodoviário

o transporte rodoviário é considerado o mais independente dos demais meios de

transporte. Ele possibilita movimentar uma gama variada de materiais para qualquer destino,

devido sua flexibilidade, sendo utilizado para pequenas encomendas, e curtas, médias ou

longas distâncias, por meio de coletas e entregas ponto a ponto. Ele faz a conexão entre os

diferentes modos de transporte e os seus respectivos pontos de embarque e desembarque. Sua

grande desvantagem é o custo do frete, o que faz com que outros meios de transporte

comecem a ser mais competitivos (BERTAGLIA, 2003).

O transporte rodoviário de carga no Brasil fatura o equivalente a 10% do PIB e

movimenta cerca de 2/3 da carga total do país (LIMA, 2003). Concentra essa fração mesmo

com as dificuldades enfrentadas como a situação das rodovias brasileiras, como observa-se os

resultados da Pesquisa Rodoviária CNT (2007), onde dos 87.592 quilômetros de rodovia

avaliados (25.066 no Sudeste), apenas 26,1% (22.893 km) foram avaliadas positivamente,

contra 73,90/0(64.699 km) apresentando algum tipo de deficiência.

De acordo com BOWERSOX e CLOSS (2001) comparado ao sistema ferroviário, o

transporte rodoviário necessita de investimentos fixos relativamente pequenos em terminais e

operam em rodovias com manutenção pública. Embora o custo com taxas de licença,

impostos ao usuário e pedágios seja grande, essas despesas estão diretamente relacionadas

com a quantidade de quilômetros e veículos operados. No entanto, o custo variável por

quilômetro é alto, pois é necessário o veículo e um motorista para cada veículo ou

composição de carretas atreladas.

FLEURY (2003) aponta também problemas estruturais que se destacam:

- informalidade e fragmentação do setor: constatadas pelo fato de que cerca de 500/0da frota

pertencem a transportadores autônomos, 30% a empresas de transporte e 20% a empresas com

frota própria;

- frota en elhecida, com idade média de 18 anos e 87% das transportadoras não possuem

ama no ação de ta;
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- excesso de capacidade que resulta em concorrência predatória: ofertas de má qualidade e

preços inferiores aos custos reais.

2.2.2 Transporte Ferroviário

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 (BERTAGLIA, 2003).

De acordo com BOWERSOX e CLOSS (2001) 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 tenninais. Entretanto, o sistema ferroviário conta

com custos operacionais variáveis relativamente baixos.

FLEURY (2003) indica as limitações do transporte ferroviário que dificultam seu

desenvolvimento no país. A extensão da malha é uma delas, 9 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 Util (TKU) se deve as pequenas

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

desenvolvida, cerca de 25 quilômetros por hora.

No Brasil o processo de privatização da operação ferroviária teve início, com a

inclusão da Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA no Programa Nacional de

Desestatização, em 1992. As privatizações ocorreram entre 1996 a 1998, concentradas em

1997. A tabela 1 representa as concessionárias, que através de leilão, adquiriram diversos

trechos da malha ferroviária.
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Tabela 1: Extensão da malha ferroviária 2008 - Extensão em km
Operadoras Extensão (km)

NOVOESTE - Ferrovia Novoeste S. A. 1945
FCA - Ferrovia Centro-Atlântica S. A. 8066
MRS - MRS Logística S.A. 1674
ALL - América Latina Logística do Brasil S.A. 7304
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A. 164
FERROESTE 248
EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas 905
EFC - Estrada de Ferro Carajás 892
CFN - Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. 4207
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. 1989
FERRONORTE - Ferrovias Norte do Brasil 500
VALEC / Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul S.A. 420
Total 28314

Fonte: ANTT (2008)

Com o foco nas concessionárias MRS e ALL serão abordados alguns aspectos: a

concessionária MRS Logística S.A. é responsável pela malha da região Sudeste e a ALL

América Latina Logística do Brasil S.A. tem concessão das regiões Sul e Sudeste. A variação

da bitola de via (distância entre as faces interiores dos boletos dos trilhos) não permite a

circulação das cargas pelo país em um único trem, a MRS possui bitola de 1,60metros e a

ALL possui bitola de 1 metro, sendo necessário o transbordo entre as regiões. A medida da

bitola também influencia no tamanho dos vagões e locomotivas que irão circular na malha,

pois eles são adaptados às condições que a via suporta, ou seja, altera-se a capacidade de

transporte em tonelagem. Um vagão adaptado para uma bitola de 1,60metros suporta em

média 75 toneladas contra 60 toneladas em um vagão de bitola de 1metro.

2.3 Avaliação de Desempenho em Transportes

Para que as organizações possam gerenciar sua atuação no presente e no futuro é

preciso informações que possam avaliar o que elas estão fazendo e como estão se

posicionando perante seus departamentos e a sociedade a qual estão inseridas. As informações

organizadas em blocos, de forma que reflitam certas características de desempenho de cada

nível da organização formam um sistema de avaliação de desempenho (MOREIRA, 1996).
Desetnpenho é o modo de como as atividades do processo atingem suas metas, engloba a

eficiência e a eficácia da atividade. A medição de desempenho deve fornecer um suporte à
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estratégia da organização. Tem a finalidade de dizer a ela se está caminhando na direção

correta.

Medir e avaliar o desempenho dos transportes rodoviário e ferroviário nas categorias

ambiental e operacional traz consigo infonnações relevantes para a organização conhecer

como exerce hoje sua atividade de expedição de produtos.

Denis Donaire (2002) já defendia os valores ambientais nas organizações:

Firlna-se o conceito de excelência ambiental, que avalia a indústria não só por seu
desempenho produtivo e econômico, mas também por sua per.formance em relação ao
lneio ambiente. Embora não suficiente, a excelência ambiental passa a ser considerada
necessária para o sucesso da empresa: quando inatingida, capaz de ser ruinosa e
irrecuperável; quando alcançada no momento adequado e bem explorada, passível de se
converter em oportunidades de novos ganhos e crescimento.

Segundo BARBIERI (2006) o ser humano retira recursos do meio ambiente para

prover sua subsistência e após o processo produtivo ele devolve as sobras. No ambiente

natural, as sobras de um organismo são restos que ao se decomporem devolvem ao ambiente

elementos químicos que serão absorvidos por outros seres vivos, de modo que nada se perde.

O mesmo não acontece com as sobras das atividades humanas que geram resíduos conhecidos

genericamente como poluição. A poluição é um dos mais visíveis problemas ambientais e por

não respeitar fronteiras entre países e regiões ela toma proporções planetárias. Poluir é sujar,

contaminar, degradar. Os poluentes podem ser gerados por fontes naturais ou por fontes

antropogênicas, que causam os maiores problemas ambientais. Entende-se por fontes

antropogênicas as atividades humanas como mineração, transportes, indústria e outros.

Emissões típicas da siderurgia são: materiais particulados, escória, S02, N02, CO, lodos de

tratatnento de etluentes e ruído. Emissões do transporte mais comuns são: CO2, S02,

hidrocarbonetos, materiais particulados, derramamento de óleos e combustíveis e ruído.

DONAIRE (2002) e BARBIERI (2006) apontam para a relevância da preocupação

organizacional com a poluição ambiental por eles gerada. Porém é importante ressaltar que

dentre os setores, o transporte é o segundo colocado no ranking de emissões de CO2 no país,

com 94.324.000 toneladas de CO2 por ano, seguindo a indústria com 74.066.00

toneladas/ano (MCT, 2006).

Focando em transporte, em síntese, dois são os critérios adotados e a . -rg lza oes

na escolha do modo: preço/custo e desempenho. O desempenho é medodo lo tempo médio

de entrega, de sua variabilidade e do nível de perdas e danos ocorrido no transporte. Ou seja,
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as elnpresas se dispõem a pagar um custo de frete compatível com o seu desempenho

(WANKE, 2003).

Sobretudo, LEAL JR. e O' AGOSTO (2008), apresentam uma análise que identifica

através de uma pesquisa de campo quais são os atributos operacionais e ambientais mais

relevantes na avaliação de desempenho de um modo de transporte e seus respectivos pesos
,

determinando a sua importância. E um modelo de avaliação que será tomado como base para

o desenvolvimento deste trabalho.

O procedimento de avaliação é definido na figura 2 com sete etapas a serem

consideradas.

Detenninação de
Níveis de

Desempenho

Definições Iniciais

Ponto de Vista
Nível de Análise
Nível de Avaliação Níveis de Referência

Escolha e
Ponderação dos

Atributos

Coleta de Dados

Atributos e
Pond erações
(pesos)

Valores med idos
dos Ind icadores

Enquadramento

Seleção dos
Ind icadores e

Determ inação das Ind icad ores
Medidas~ ---"" e med idas

Níveis Ind ivid uais
de desempenho

Agregação

Figura 2: Processo de avaliação de desempenho em transporte
Fonte: Leal Jr e D' Agosto (2008) a partir de Pereira (1983) e Santana Filho (1984) (1992).

A pritneira etapa, das Definições Iniciais, busca a avaliação do ponto de vista do

usuário do meio de transporte, nível de análise e sistema a ser considerado.

A segunda etapa, Escolha e Ponderação de Atributos, levanta uma série de atributos

operacionais e ambientais, que são apresentados na tabela 2. A partir desses atributos e uma

pesquisa de campo são identificados os mais relevantes.
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Tabela 2: Atributos operacionais e ambientais levantados pela pesquisa bibliográfica
ATRIBUTOS REFERENCIAS

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
I
S

Confiabilidade
Custo

Segurança
Perdas e danos
Velocidade

Disponibilidade do
transporte
Flexibilidade
Capacidade do Transporte
Freqüência

BaIlou, 2001; Fleury, 2003; Bowersox e Closs, 2001
Novaes, 2004; Chopra e Meindl, 2003; Pozo, 2004; BaIlou, 2001;
Bowersox e Closs,200 1
Pozo, 2004; BaIlou, 2001
BaIlou, 2001
Chopra e Meindl, 2003; Pozo, 2004; BaIlou, 2001; Fleury, 2003;
Bowersox e Closs, 2001
Fleury, 2003; Bowersox e Closs, 2001

Fleury, 2003
Pozo, 2004; Bowersox e Closs, 2001
Pozo, 2004; Fleury, 2003; Bowersox e Closs, 2001

A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
(1)

Consumo de Energia

Emissão de Gases de Efeito
Estufa

Emissão de Resíduos
Sólidos e Líquidos
Emissão de substancias que
agridem a camada de
Ozônio
Possibilidade de
reciclagem de componentes
após término da sua vida
útil.
Extinção de Recursos
Naturais

Poluição Sonora,
Consumo de Agua

Fleury, 2003; Davis, 2000 Apud Mattos, 2001; MME, 2006; Banister e
Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000
Fleury, 2003; OCDE, 2000 Apud Mattos, 2001; FHWA US DOT,
2005; MCT ,1999 Apud Mattos, 2001; Banister e Button, 1993 Apud
Silva, 2001; WBCSD, 2000; MCT, 2003; BTS, 1998 Apud Simões,
2003 ; WBCSD, 2000.
Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000; Mattos,
2001
Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000; MCT,
2003; Mattos, 2001

Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000

Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000; Mattos,
2001

Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; Mattos, 2001
Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000; Mattos,
2001

Poluição Térmica Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; Mattos, 2001
Consumo de Material Banister e Button, 1993 Apud Silva, 2001; WBCSD, 2000

Notas: (1) A maioria das referências utilizadas para levantar os atributos ambientais não trata especificamente de
transporte.

Fonte: Leal Jr e D' Agosto (2008)

A terceira etapa, Seleção dos Indicadores e Detenninação das Medidas, é a seleção de

indicadores e/ou medidas que representarão os atributos quantitativamente.

A quarta etapa, Detenninação de Níveis de Desempenho, pode ser em função de um

padrão de desempenho que se deseja alcançar ou em um benchmark ou em metas

desenvolvidas e expectativas de melhores resultados.

A quinta etapa, Coleta de Dados, é a apuração dos valores dos indicadores que serão

processados na sexta etapa, Enquadramento, onde serão comparados os resultados dentre os

níveis desejáveis para cada atributo.



3 METODOLOGIA

Existem várias formas de classificar as pesquisas, do ponto de vista dos seus objetivos,

para GIL (1991):

a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas
a tomá-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico;
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado;
análise de exelnplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de
Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material publicado, como livros,

artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet. O estudo de caso envolve o

estudo profundo dos objetos de maneira que se permita o seu conhecimento detalhado.

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema pode ser (GIL, 1991):

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de
recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão,
coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.).

O trabalho é de natureza quantitativa, realizado a partir da pesquisa bibliográfica para

trazer o maior entendimento sobre os assuntos de eco-eficiência, os modos de transporte

rodoviário e ferroviário, a definição da avaliação de desempenho em transportes e

características dos produtos siderúrgicos acabados que norteiam o tema do trabalho. Além do

levantamento de dados, para o estudo de caso, através de entrevista não-estruturada que

permite uma ampla exploração das questões. O universo da pesquisa foi a Companhia

Siderúrgica Nacional, as concessionárias ferroviárias MRS Logística S.A. e América Latina

Logística do Brasil S.A. e as transportadoras rodoviárias de modo geral.

O método de desenvolvimento do trabalho parte da identificação dos modos de

transporte a serem avaliados (rodoviário, ferroviário e rodoviário-ferroviário) e do univer o
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para a pesquisa de campo, seguidos da pesquisa bibliográfica. Com os objetos de estudo

definidos, foram desenvolvidas as seguintes etapas, como figura 3:

Caracterização do
Ambiente

Escolha dos Atributos
Operacionais e
Ambientais

Quantificação dos
Atributos Operacionais

eAmbientais

Elaboração do Quadro
Comparativo

Aplicação da
Análise Relacional

Grey

Figura 3: Etapa do processo de avaliação dos transportes
Fonte: Elaboração própria (2008)

Primeira etapa: Caracterização do ambiente a ser explorado e das premissas a serem

respeitadas. Etapa desenvolvida através de entrevistas realizadas e conhecimento das

características e variáveis que servirão como base de cálculo para as análises. Exemplos:

percurso (km), volumes de produtos expedidos pela indústria de siderurgia, alternativas de

transporte etc.

Segunda etapa: Escolha dos atributos operacionais e ambientais pelos quais os meios de

transporte serão submetidos à análise e avaliação.

Terceira etapa: Quantificação dos atributos operacionais e ambientais com base nos dados

levantados por meio de entrevistas com os setores de logística dos modos de transporte

ofertados. A partir de e dados, os atributos foram calculados através de equações e métodos

pesquisados.
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Quarta etapa: Elaboração do quadro comparativo com os resultados inerentes a cada atributo

para as alternativas de transporte.

Quinta etapa: Aplicação da multivariada Análise Relacional Grey. A Análise Relacional Grey

(GRA) integra a teoria de sistemas GREY (DENG, 1989; LIU e LIN, 2006). É um método

utilizado para determinar o grau de relacionamento entre uma observação referencial com

observações levantadas, objetivando estabelecer um grau de proximidade com o estado meta.

Este método de análise foi escolhido, por justamente os atributos avaliados serem de

medidas tão diferentes. E a comparação entre eles não seria possível ou não traria resultados

plausíveis.

A quinta etapa será divida em quatro sub-etapas:

5.1 - Normalização: Realizar a normalização das alternativas e atributos. A normalização se

faz necessária para nivelar os valores de cada atributo que possuem diferentes medidas. Os

resultados do quadro comparativo terão como premissa o menor melhor, ou seja, o menor

valor de cada atributo será tomado como referência no cálculo dos valores das outras

alternativas naquele atributo. Esse cálculo será efetuado com base na equação (1):

l' •-"" ./ •.')

, 111ax x ~'"JJ - x ~ t J)
XL._ -Jj i> y~... ... ,.... ~".

111ax x. i ~.J)- 111111X i tJ)

(1)

Considerando Xi (j), com i representando as alternativas de transportes e j

representando os atributos. A variável Xk representa a alternativa de transporte avaliada

indi vidualmente.

5.2 - Diferenças da série padrão: Após a normalização, o valor do atributo tido como

referência, apresentará o resultado padrão 1. Para o cálculo dos coeficientes relacionais é

necessário realizar a diferença entre os valores encontrados pela normalização e o padrão 1

definido.

5.3 - Coeficientes relacionais: A partir da matriz gerada das Diferenças da série padrão, serão

1 1 eficiente rela· ai daGRA atra é da equação (2).
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Seja um conjunto de observações {xo, XI, ... , Xn}, onde xo é uma observação referencial

e XI, X2, ... , Xn são observações a serem comparadas (alternativas de transporte no caso). Cada

observação Xi possui k atributos que são descritos sob a forma de séries Xi == {Xi (1), ..., Xi(k)} ,

onde cada componente desta série, antes de qualquer operação, é normalizado. Após a

normalização dos dados de cada série, calculam-se os coeficientes relacionais Grey.

!-:'- .•. ,

_.
'..~.'.- (2)

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 mesmas (DENG, 1989). O coeficiente

relacional expressa a similaridade entre os respectivos atributos associados à série padrão e às

séries comparativas.

Para se estabelecer uma ordem de prioridade entre as séries, busca-se identificar as que

estão mais próximas da série padrão, ou seja, os resultados que se aproximam do valor 1. Esta

medida de proximidade será dada por meio de coeficientes relacionais e do grau de

relacionamento Grey. O grau de relacionamento Grey se dá a partir da média dos coeficientes

relacionais de cada modo de transporte. Os coeficientes relacionais refletem o quanto cada

atributo está distante do atributo padrão, ou seja, do respectivo atributo na série padrão. Para

enriquecimento do trabalho, o grau de relacionamento Grey será ponderado utilizando a

equação (3) para geração dos resultados finais.

5.4 - Ponderações e resultado: Baseando-se nos valores/pesos de importância, definidos na

tabela 3 para cada um dos atributos os valores dos coeficientes Grey, resultantes da etapa 5.3,

serão multiplicados por seus respectivos pe o gerando uma nova matriz de resultados. Esses

resultados serão submetidos agora aos pe os de cada categoria, ou seja, os atributos

operacionais e ambientais juntos somam 1 0% e diferentes formas de divisão entre eles serão

aplicadas definindo vários resultados confonne desejado. A equação (3) será utilizada.
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Tabela 3: Atributos considerados para a avaliação e seus respectivos pesos

ATRIBUTOS
OPERACIONAIS GRAUS PESO ATRIB TOS AMBIENTAIS GRAUS PESO
Confiabilidade
Custo
Segurança

124 35% Consumo de Energia
114 32% Emissão de Gases de Efeito Estufa
113 32% Emissão de Resíduo Sólidos e Líquidos

106
102
78

37%
36%
27%

Total 351 100% Total 286
Fonte: Leal Jr e D' Agosto (2008)

Os atributos podem ser combinados na inserção de critérios de pesos entre as duas

categorias. A partir desta consideração, foi estabelecido um procedimento matemático para o

cálculo e ponderação de cada modo avaliado, realizando assim a classificação do mesmo

(CMj), confonne equação 3:
11 11

CM')·== Po " O.P. + Pa " A.P.
~ 1 } ~ 1 }

(3)
;.j=1 i.j=1

Onde:

Po:é o peso da categoria operacional;

Oi: é o resultado nonnalizado de cada medida referente a um atributo operacional;

Pj: é o peso de cada atributo;

Pa:é o peso da categoria ambiental; e

Ai : é o resultado nonnalizado de cada medida referente a um atributo ambiental.

Para a utilização desta equação e conseqüente classificação de cada modo avaliado

foram considerados os seguintes parâmetros:

- Po + Pa == 1.

- Somatório dos pesos de cada atributo (Operacionais - Oi e Ambientais - Ai)

multiplicado pela respectiva ponderação da categoria deve ser igual a 1.

Ao final da quinta etapa será ou serão definidos os meios de transporte com o melhor

desempenho operacional e ambiental.



4 DESENVOLVIMENTO

Etapa 1: Caracterização do ambiente a ser explorado e das premissas

A Companhia Siderúrgica Nacional apresentou o seguinte cenário de expedição em

2007, registrado em toneladas, para o percurso Volta Redonda/RJ x Araucária/PR com 804

quilômetros de extensão (figura 4), percurso e dados que foram utilizados como meios de

estudo.

Para as três classificações de modos escolhidos, destaca-se o rodoviário como o de

maior abrangência e responsável pelo total de 210.000 toneladas expedidas. Abaixo dele está

o modo ferroviário a qual lhe confere 152.000 toneladas, seguido da integração rodoviário-

ferroviário com a expedição de 63.000 toneladas, ilustrado no gráfico 1. Respectivamente, os

modos rodoviário, ferroviário e rodoviário-ferro iário representam: 49%, 36% e 15% de

atuação no transporte das 425.000 toneladas escoadas no ano de 2007, como ilustrado no

gráfico 2. A forte presença do modo rodoviário comprova a sua flexibilidade de entrega porta

a porta e sua facilidade em encontrar sempre que preciso o serviço ofertado.

Os modos de transporte utilizados hoje pela CSN são: rodoviário, ferroviário e

rodoviário-ferroviário. Para a rodo ia foram adotados com base na tabela 10, os veículos

semipesados com capacidade máxima de tração (CMT) entre 20 e 30 toneladas, sendo

considerada a capacidade média de 25 aneladas para efeito de cálculos. Na ferrovia, com

base na tabela 11, as composiçõe têm em média 2334 toneladas úteis, divididas em 40

vagões, tracionadas por uma única lo omotiva. A respeito de cálculo para o intermodal

rodoviário-ferroviário será utilizada a mé ia ponderada entre rodovia e ferrovia.
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Nota: Balão A corresponde a cidade de Volta Redonda e balão B a cidade de Araucária
Figura 4: Mapa do percurso rodoviário Volta Redonda/RJ x AraucárialPR
Fonte: Google Maps (2008)
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Gráfico 1: Toneladas de produtos side 'r
Fonte: C

co expedidas no ano de 2007 por modaI.
2007)
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Porcentagem de Participação por Modo

Rodo Ferro
15%

Ferroviário
36%

,

Rodoviário
49%

Gráfico 2: Participação em percentual de cada modal de transporte demandado pela CSN
Fonte: CSN (2007)

As bobinas de chapa de aço têm pesos variando de uma a trinta toneladas, dependendo

das características dos equipamen de pr d ção e das necessidades dos clientes.

Os tipos de chapas de a I 9Í o o em: Lamona o a quente, Laminados a frio,

en em as principais aplicações do mercado transformador de aço. São

a nt na indústria automobilística, na construção civil e em autopeças, tubos,

Galvanizados e FoI a

Lamo

a

aminados a frio: inclui dois processos: recozimento contínuo de chapas e recozimento em

caixa de alta convecção. Utilizados normalmente em peças internas e externas das carrocerias

dos automóveis. As chapas e bobinas finas a frio têm larga aplicação na construção civil e nas

indústrias automobilística, de utilidades domésticas e de eletroeletrônicos.

Galvanizados: a galvanização é um processo empregado para proteger o aço contra a

corrosão. São utilizados na construção civil e nas utilidades domésticas (fogões, geladeiras,

freezer, condicionador de ar).

Folhas metálicas: são fabricadas a partir de processos diversos, atendendo às demandas

requeridas de resistência, revestimento, acabamento e dimensão. São inúmeras especificações,
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cuidadosamente estudadas, obtidas e fornecidas de acordo com as necessidades de cada

aplicação. São utilizados para fabricação de embalagens (indústria alimentícia).

Etapa 2: Escolha dos atributos operacionais e ambientais

A segunda etapa do estudo consiste na escolha dos atributos operacionais e ambientais

que justificará o modo de maior custo versus benefício para atuar como fornecedor no

escoamento dos produtos siderúrgicos.

A escolha dos atributos é baseada no estudo já realizado por LEAL JR. e D' AGOSTO

(2008). Com a classificação definida no artigo, para o trabalho proposto foram escolhidos

somente os três primeiros atributos para cada uma das categorias. Ou seja, confiabilidade,

custo e segurança para o operacional e consumo de energia, emissão de gases de efeito estufa

e emissão de resíduos sólidos e líquidos para o ambiental. Para a categoria ambiental, os

atributos emissão de gases de efeOto e a e emissão de re ído ólidos e líquidos, foram

considerados emissão de CO
o _ ,

I líq ido re pecti amente. Esses atributos

foram con idera e a o e o.

, t • o a ibutos operacionais e ambientais

E a etapa identifica a participação de cada modo nos atributos pré-detenninados. Isso

z de maneira quantitativa, baseada em dados cedidos durante as entrevistas realizadas no

entro de Logística da CSN e da MRS Logística SIA. Esta é a etapa mais complexa do

desenvolvimento, onde se caracterizam cada um dos atributos e se justificam os números

atribuídos a eles. Aqui é possível identificar pontualmente o modo de transporte mais
,

eficiente a cada atributo. E uma avaliação isolada, que não leva em consideração suas

características e seus resultados nos outros atributos.

Os atributos terão medidas específicas como mostra a tabela 4.

Tabela 4: Unidades de medida para cada atributo
Atributos Operacionais Atributos Atnbientais

Custo Confiabilidade - Telnpo de Entrega Segurança Avarias Etnissão de CO2
Consumo de Emissão de

Energia Resíduos Líquidos

Médi a entre o Atnplitude Tonelada avariada
Kg / percurso / Litro / Ktn / Litros / Ktn /R$ / Tonelada ' . Variabi lidade etn / ToneladaIntnlInO e o
tonelageln Tonelagetn Tonelagetn, .

dias expedida (%)tnaxllno
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3.1 Atributos Operacionais:

3.1.1 Custo

De acordo com o Centro de Logística da CS foram identificados os principais custos

com frete de acordo com o percurso e o modo de transporte utilizado. Os valores dos fretes

estão medidos em R$/tonelada.

Para BALLOU (2006) na ferrovia os custos fixos são elevados e os variáveis

relativamente baixos. Entende-se por custos fixos a manutenção e depreciação das vias e dos

terminais e as despesas administrativas. Para os variá ei ão considerados os salários,

combustíveis, lubrificantes e manutenção. Na rodovia, as características são contrastantes com

a ferrovia, os custos fixos são os mais baixos dentre todos os meios de transporte. As

empresas não são proprietárias da rodovia, seus veículos representam uma pequena unidade

econômica e a operações em terminais não exigem equipamentos dispendio os.

Para cada alternativa de transporte os custos dos fretes, em Reais por t nelada são

apre ntad na tabela 5. estes custos estão incluídas despesas como pedágio eguro,

tran rd e armazenagem.

r o e dado o modo ferroviário apresenta o melhor valor em termos

por elada transportada, devido sua capacidade de gerar economias

em escala com o aumento da ua carga em volumes. Em seguida o rodoviário-ferro iário

segue com R$ 80,00 por tonelada e o rodo iário com R$ 92,00 por tonelada como a mais cara

das alternativas existentes.

Tabela 5: Custo do frete por alternativa em transporte
Alternativas Custo R$/ton

Rodoviário R$ 92,00
Ferroviário R$ 75,00
Rodo Ferro R$ 80,00

Fonte: CSN (2007)

3.1.2 Confiabilidade - Tempo de Entrega

A tabela 6 representa o mínimo e o máximo em dias ga to para uma iagem de ida no

percurso Volta Redonda/RJ x Araucária/PR, necessários a cada modo. Mesmo com o

percentual de variabilidade maior, o rodoviário se destaca como o meio mais rápido de
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entrega, apesar da situação das estradas brasileiras. O transporte ferroviário atingiu o menor

nível percentual de variabilidade, porém obteve o maior transit time dos modos. Além da

característica de transporte lento, a variação na previsão de entrega é notória (pode-se receber

o produto 3 dias antes ou 3 dias depois do previsto), o que pode causar transtornos relevantes

aos clientes como a baixa do seu estoque de segurança por falta do suprimento ou até mesmo

o excesso do produto em estoque visto que a organização não esperava o atendimento a

demanda antes do prazo. Para a ferrovia é relevante lembrar o tempo gasto no transbordo da

carga que se faz necessário nesse percurso, entre as concessionárias MRS Logística
, ,

(responsável pelo percurso Volta Redonda/RJ x Agua Branca/SP) e ALL do Brasil (Agua

Branca/SP x Araucária/PR). Transbordo precisado, pois os trens da MRS não tracionam na

malha ferroviária da ALL devido à variação no tamanho da bitola. A integração rodoviário-

ferroviário também apresenta uma variação significativa, porém ainda menor que o

ferroviário em si. Ressaltando que é utTImodo com a característica do transbordo de cargas e

que mesmo assim consegue levar menos tempo em trânsito.

Para o cálculo da confiabilidade foi considerada a variação (amplitude - subtrai-se o

mínim o má imo dividida pela média aritmética, entre o mínimo e máximo em dias,

d no percur o por modo de transporte.

o eio rodo iário e rodoviário-ferroviário empataram na porcentagem de

on labil"dade com 0% seguidos do meio ferroviário com 28,6%. Já a média de dias em

trânsito para a rodovia, ferro ia e rodo ferro foram de 2,5, 10,5 e 5,0 respectivamente como

apresentado na tabela 7.

Tabela 6: Mínimo e máx" d' d t rt d b .d rúrgicos por modotmoem las ecom os no ranspo e os ens SI e

Alternativas
Dias

Mínimo Máximo Amplitude
Rodoviário 2 3 1
Ferroviário 9 12 3
Rodo ferro 4 6 2

Fonte: CSN (2007)
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Tabela 7: Amplitude, média e confiabilidade por tempo de entrega por modo
Alternativas Variação Média 0/0 Variabilidade

Rodo 1 2,5 40%
Ferro 3 10,5 28,6%
Rodo Ferro 2 5,0 40%

Fonte: Elaboração própria a partir de CSN (2007)

3.1.3. Segurança (Avarias)

Os acidentes ocorridos nas alternativas de transporte avaliadas geraram baixo número

de perdas. Em média menos de 1% do volume transportado. Para o cálculo das porcentagens

por modo, foram utilizadas informações de acidentes ocorridos no ano de 2008. Em média

para a alternati a rodo iária foram 36 toneladas avariadas em um mês que se transportou

17.500 tonelada e olume. Para a ferrovia, foram 46 toneladas avariadas em um mês que se

transportou 1_.666 onelada. Para a alternativa rodoviária-ferroviária será considerada a

média po mo o an eriores. A média ponderada é aplicada nas situações em que

.a relativa diferente. Ou seja, o cálculo da média deve levar em

'a .á el. Ponderar significa pesar, e no cálculo multiplica cada

u °mportância relativa. Neste caso, a importância relativa

1 do . sendo 210.000 e 152.000 toneladas via

.mIm

c t

.ro o ' a rr

A partir de e a

rodoviário e 42 para o modo e

de cada modo na tabela 8:

re de peso 58 para o modo

. a do olume de expedição• r •

Alternativas
Volume expedido

Pe
em 2007

Rodoviário 210.000 5 OIo
Ferroviário 152.000 lo

Total 362.000 1 Yc

As porcentagens do volume avariado representam men de 0,5% para o volume

transportado, sendo que para a rodovia o resultado foi O 21 °10 errovia 0,36% e rodo ferro

0,27%, conforme tabela 9.



Tabela 9: Tonelada avariada x tonelada transportada

Avaria no Inês eIn
Tonelada

Tonelada % do Volume
Alternativas transportada em

toneladas transportada mensal Avariado
2007

Rodo 36 210.000 17.500 0,21%
Ferro 46 152.000 12.666 0,36%
Rodo Ferro - - - 0,27%

Fonte: Elaboração própria a partir de CSN (2007)

3.2. Atributos Ambientais:

3.2.2. Consumo de Energia

o consumo de ener .a é definido pelo consumo de óleo diesel pelos meios de

transporte. a identi a ã de e consumo, foi utilizada uma pesquisa da Truck Consultoria

(2005) para o modo rodo .,. e um levantamento de dados para o ferroviário.

o r do riário or e antadas diferentes marcas e classes de caminhões com

medida e n um de li TO. pesqui a definiu médias entre 3,2 e 3,4 km/litro para os

a

mipe ado entr ...- e" O toneladas de CMT), que são os modelos de veículos

e o tra aI . ler a e a 1O.

veí uI

Tabela 10: Rendimento de caminhões odando com carga por marca e classe (km/l)

Classes de Caminhões

Marcas de Caminhões
Leves Médios Semipesadoo Pesados Extrapesados

1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002
Mercedez-Benz 4,8 5,8 3,3 3 5 3,2 3,4 2,8 3,3 2,1 2,2,
Ford 4,9 5,9 3,8 4,4 3,2 3,3 2,8 3,2 - 2,6
General Motors 5,1 5 3,7 5,3 3,7 3,1 - 2,8 - -
Scania - - - - - 2,4 2,9 2 2,2...
Volkswagen 4,7 5,3 3,4 4 3,3 3,5 2,9 3,1 - 2,6
Volvo - - - - - - 2 2,2... ...
Médias Gerais 4,8 5,6 3,3 3,6 3,2 3,4 2,8 3,3 2 2,2

A classe do caminhão é definida eln função de sua Capacidade Máxilna de Tração - CMT. Leve se CMT < 10 t; Médio se 10
< CMT < 20 t~Selnipesado se 20 < CMT < 30 t Pesado se 30 < CMT < 40t e Extrapesado se 40 t < CMT

Fonte: Truck (2005)

No ferroviário, o levantamento de dados partiu da seleção das locomotivas que fazem

atualmente o transporte de cargas siderúrgicas para São Paulo, e seu respectivo consumo. A

medida foi litro/km e a média encontrada foi de 10,44 litros/km. Média considerada alta, se
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comparada a modelos mais novos de locomotivas que consomem cerca de 3 litros/km (MRS,

2008). A tabela 11 representa de modo detalhado o resultado do levantamento.

Tabela 11: Características das locomotivas, consumo em diesel, número de vagões
tracionados e tonelada útil transportada em cada composição.

3243,83
1485,14

GE U23C 1975

2591,01
1565,8
2007,71
1413,59
2104,72

GM S040 1980

2575 24

GM S018

Média de Consumo
Média por Composição

Média de Tonelada por Composição
Fonte: MRS (2008)

Para efeitos de cálculo, os resultados do consumo médio de cada modo foram

convertidos às medidas litros/km. Como os volumes transportados em muito se diferem na

rodovia e ferrovia, esses valores finais foram divididos pela ua capacidade de tração em

toneladas. Na rodovia, a média de consumo é de 3,2 km/litro que transformados equivalem a

0,3125 litros/km. Os 0,3125 litros/km divididos pela sua capacidade de tração de 25 toneladas

resultam em 0,0125 litros/kmtonelada.

0,-0 LJ
C6 igo

. •. "" :,1"-T - o:bl:otflca do terra
, • 'r •••• L ~ J J

l í~~~, rAR tO Di:. VOLTA REDO O
Obra I C6uigo do Exemp\a
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Na ferrovia, a média de consumo é de 10,44 litros/km. Esse valor foi dividido pela

capacidade de tração de 2334 toneladas resulta em 0,0045 litro s/km/tonel ada.

Para o cálculo da alternativa rodo-ferro, foi realizada a média ponderada entre os

modos rodoviário e ferroviário. A tabela 12 demonstra os resultados obtidos.

Tabela 12: Consumo de combustível (diesel) por modo
Consumo de COllStnnOde

Capacidade em COllStnnOem
Alternativas Combustível Combustível

toneladas LlkmtoneladaKmIL L/km
Rodoviário 3,2 0,3125 25 0,0125
Ferroviário - 10,44 2334 0,0045
Rodo Ferro - - - 0,0091

Fonte: Elaboração própria a partir de CSN (2007) e MRS (2008)

3.2.1. Emissão de CO2

Para a . -emlssoe

a pelo GHG P

o ransporte foi utilizada a metodologia de cálculo

G ide 2005), que apresenta guias e tabelas onde se

di ersas áreas como transportes e processos. -

EC=FExMCxKP (4)

Onde:

EC: emissão de CO2 no transporte em kg por litro de diesel

FE: fator de emissão de CO2 do diesel (padrão de 2,7458 kg CO2/litro)

MC: média de consumo de diesel

KP: quilometragem no trecho

Para a equação foram considerados os 804 km do trecho analisado e os consumos

médios de combustível dos modos rodoviário e ferroviário com base na tabela 12. Os

resultados podem ser observados na tabela 13.
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ConslUtlOde
Km do Percurso Fator de emissão Emissão de C02

Alternativas Combustível
(KP) (FE) emKglt (EC)

(MC)
Rodoviário 0,0125 804 2,7458 27,60
Ferroviário 0,0045 804 2,7458 9,93
Rodo Ferro 0,0091 804 2,7458 20,18

Tabela 13: Emissão de CO2 por modo em Kg/percurso/tonelagem

Fonte: Elaboração própria a partir de CSN (2007), MRS (2008) e Mobile Guide (2005)

A emissão de C02 pelo modo rodoviário é de 27,60 kg por tonelada transportada neste

percurso de 804 km de extensão para o ferroviário 9,93 kg e para o rodo ferro 20,18 kg.

3.2.3. Emissão de Resíduos í uidos

o estudo de caso limi a- a' leos para motor como exemplo de resíduo líquido. Esses

óleos são substâncias lu ue se apresentam no estado líquido em temperatura

normal e não e apora . E y. i erentes tipos dentro de uma classificação técnica,

pode r d *n 't·ca. São usados para diminuir o atrito entre peças

a ara o bom funcionamento do veículo, os óleos

Tei re omendados e requerem trocas periódicas,

a e rada pelo descarte de 1 t/dia de óleo (usado) em

solos ou curso d água equi Ta e a d ,é tico de 40 mil habitantes. A queima

indiscriminada do óleo lubrificante usado em tra amento prévio, gera emissões significativas

de óxidos metálicos, além de outros gases tó icos como a dioxina e óxidos de enxofre

(Ambiente Brasil, 2008).

o cálculo da emissão de resíduos líquidos gerados através da troca do óleo se dá pelo

consumo médio em litros do óleo lubrificante por modo, dividido pela média de quilômetros

rodados para a troca. Ver tabela 14 e 15.

Tabela 14: Consumo de óleo de motor por modelo de locomotiva

Modelos Litros
GM SD-40 975

Ferroviário GM SD-40 1.300
GEC26 1.400

Média de Consumo 1.225
Fonte: MRS (2008)
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Tabela 15: Emissão de resíduos líquidos por modo

Consumo Médio Troca a cada (km)
Emissão de

Alternativas Resíduos Líquidos
em Litros rodados

(L/km)

Rodoviário 29 15000 77x10-6

Ferroviário 1225 19800 27x10-6

Rodo Ferro - - 56x10-6

Fonte: Elaboração própria a partir de CSN (2007) e MRS (2008)

o meio ferroviário se apresenta como o de menor descarte de resíduos líquidos com

27x 10-6 litros/km/tonelagem, seguido do modo rodo ferro com 56x 10-6 e o rodoviário com

77x 10-6.

4.1 Análise Descritiva

Co o quarta a a etodologia a partir dos resultados gerados nas etapas
.an n i n i ado o uad o comparati o entre cada alternativa de transporte e os

acionai e ambien ai , repre entado pela tabela 16.atri

Tabela 16: Quadro comparati o entre atributos e alternativas de transporte

Atnbutos Operacionai Atnbutos Ambientais

Confiabilidade - Tempo de ElllÍssão de ConsUlm de Energia
ElllÍssão de Resíduos

Custo SegurançaAlternativas Líquidos Litros/ktTI
R$/ton Entrega A arias C02Kg Litros/km tonelada tonelada

Rodoviário R$ 92,00 2,5 I 0,21% 27,60 0,0125 0,000077
Ferro viário R$ 75,00 10,5 3 0,360/0 9,93 0,0045 0,000027
Rodo Ferro R$ 80,00 5,0 2 0,270/0 20,18 0,0091 0,000056

Etapa 5: Normalização, Diferenças da , .serle padrão, Coeficientes rei acionais,

Ponderações e resultados

5.1 - Normalização: Conforme metodologia, a equação (2) foi aplicada e os resultados

obtidos estão na tabela 17.
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Tabela 17: Nonnalização dos atributos operacionais e ambientais

Custo Confiabilidade - TeInpo de Segurança Elnissào de Conswm de Energia
EInissào de Resíduos

Alternativas Líquidos Litroslkln
R$/ton Entrega Avarias C02Kg Litros/kln tonelada

tonelada
Rodoviário - 1.00 1,00 1.00 - - -

FCITOviário 1.00 - - - 1,00 1,00 1.00
Rodo Fen'o 0,71 0,69 0,50 0,60 0,42 0,42 0,42
IPadrào 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 I

Para exemplificar, a metodologia indica que o menor é o melhor, sendo o referencial e

representado pelo padrão 1. No caso do atributo operacional Custo, o modo ferroviário é o

que tem o frete mais barato, por isso na equação, ele assumiu o valor 1, o modo rodo ferro

possui o segundo valor de frete mais barato, na equação foi resultado em 0.71, já o modo mais

caro, rodoviário, ou melhor o que obteve o valor mais alto tem sua medida zerada pela
-equaçao.

Assim sendo na equaçã

Ferro iári : maior cu o - modo ferroviário) / (maior custo - menor custo)

Ferro -iári == 92-75 / ~,.. == 1

.aI

R "err / 92-75

modo rodo ferro) / (maior custo - menor custo)

1

Rodoviário: (maior custo - custo do modo rodo iário) / (maior custo - menor custo)

Rodoviário == (92-92) / (92-75) == zero

Esse cálculo foi aplicado de maneira idêntica em todos os outros atributos

operacionais e ambientais nas alternativas de transporte.

5.2 - Diferenças da série padrão: Conforme metodologia os dados obtidos na tabela 17 serão

subtraídos pelo valor padrão 1. A tabela 18 mostra o resultado.

Tabela 18: Diferenças da série padrão

Custo Confiabilidade - Telnpo de Segurança Elnissão de COOSUlllOde Energia
Elnissão de Resíduos

Alternativas Líquidos Litros/klTI
R$/ton Entrega Avalias C02Kg Litros/kln tonelada

tonelada
Rodoviário 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00
Ferroviário - 1,00 1,00 1,00 - - -
Rodo Ferro 0,29 0,31 0,50 0,40 0,58 0,58 0,58
IPadrào 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ] ,00 1,00 I
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Para exemplificar, foi escolhido o atributo Segurança Avarias:

Rodoviário: valor adquirido na normalização - padrão

Rodoviário == 1,00 - 1,00 == zero

Ferroviário: valor adquirido na normalização - padrão

Ferroviário == O- 1,00 == 1,00

Rodo Ferro: valor adquirido na normalização - padrão

Rodo Ferro == 0,60 - 1,00 == O40

Esse cálculo foi aplicado de maneira idêntica em todos os outros atributos

operacionais e ambientai na alternativas de transporte.

5.3 - Coefi ien e re a· ai: C lln nne descrito na metodologia, a equação (3) foi aplicada

, a érie padrão descritos na tabela 18, e os resultados obtidos

a

Tabela 19: C fi i nte Relacionais Grey por atributo

Custo Confiabilidad - TÇIllJ-X..' d Eln ão de Consumo de Energia
Elni<;sãode Resíduos

gurança
AItctl1at ivas Líquidos Litros/klnR$/ton Entrega A\anas C02Kg Litros/kln tonelada

tonelada
Rodoviário 0,50 1,00 1, ° I~00 0,50 0,50 0,50
FCITOviário 1,00 0,50 0,50 .50 1,00 1,00 1,00
Rodo FClTo 0,77 0,76 0,6 o~71 0,63 0,63 0,63

A medida de exemplo, foram calculados os coeficientes do atributo Custo por

alternativa de transporte, a seguir:

Rodoviário: (menor diferença) + (padrão 1 x maior diferença) / (diferença do modo

rodoviário) + (padrão 1 x maior diferença)

Rodoviário == O+ (1 x 1) / 1 + (1 x 1) == 0.50

Ferroviário: (menor diferença) + (padrão 1 x maior diferença) / (diferença do modo

ferroviário) + (padrão 1 x maior diferença)

Ferroviário == O+ (1 x 1) / O+ (1 x 1) == 1.00
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Rodo ferro: (menor diferença) + (padrão 1 x maior diferença) / (diferença do modo rodo

ferro) + (padrão 1 x maior diferença)

Rodo ferro == O+ (1 x 1) / 0.29 + (1 x 1) == 0.77

Esse cálculo foi aplicado de maneira idêntica em todos os outros atributos

operacionais e ambientais nas alternativas de transporte.

5.4 - Ponderações e resultado: Para as ponderações, os valores/pesos retirados da tabela 3

foram multiplicados pelo coeficientes relacionais que se encontram na tabela 19 para cada

atributo e altemati a de tran porte. Esses resultados podem ser vistos nas tabelas 20 e 21. A

-

gere uma média aritmética simples para cada linha, ou seja, para

ia os resultados está no peso das categorias (operacional e

ação (1). Seus resultados, a média aritmética com a variação

01 na "Total" e como definido em metodologia, a melhor

e a que se aproximar do valor padrão 1.

Análise Relaciona Gr

cada alternati a. O

ambiental) e n

de peso r

alterna·

.. -
1 Z a

an ad m 1 0% dos atributos operacionais

tnbutos Atnbienta~

Co
L"

de EnergB
re da m

~são de Resíduos
Li}uidos

Litros/tone ladalkm

0.27 0,6550

Total

Fcn"oviário

0,27Ponderaç-e
Rodovi1rio o 14 0,8300

Rodo Feno

A tabela 20 representa os resultado r i I rando

unicamente (100%) os atributos operacionais. Com i o modo fO

como a melhor alternativa de transporte para a CS . Resultado e

Acreditava-se que a ferrovia era o modo mais adequado, pelo tipo

volume e a quilometragem do percurso. Porém, é importante ressa a

do transporte rodoviário, que podem influenciar na escolha final

de acidentes nas estradas e degradação das mesmas. E ponto p o

como a redução de veículos nas estradas, menor incidência de faue a o

-
"derado

a e perado.

ortada seu

n negativos

,

e roubo risco

do ferroviário

to.
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Tabela 21: Resumo de três cenários

Cenário 1 - Cenário 2 - 50% Cenário 3 - 740/0
Alternativas Considerando 1000/0 Atnbutos Operacionais Atnbutos Operacionais

Atnbutos Ambientais e 50% Ambientais e 26% Ambientais

Rodoviário 06650
Ferro viário O 8275,,=-,
Rodo Ferro 0,6329 0,6794 0,7017

A tabela 21 representa um quadro resumo com todos os resultados finais considerando

três cenários que se diferem na variação dos pesos das categorias.

o cenário 1, onde apenas os atributos ambientais foram considerados, nos resultados

pode-se ver que o modo ferroviário é o mais adequado, alcançando o valor padrão. Apesar do

bom resultado do modo, ele está focado no quesito ambiental e não foi avaliado

operacionalmente. O modo rodoviário obteve o pior resultado, onde na avaliação nenhum

ponto forte operacional foi avaliado, como tempo de entrega e redução no nível de estoque. O

modo rodo ferro encontra-se numa posição intermediária entre os transportes rodoviário e

ferroviário.

O cenário 2 representa a divisão igualitária dos pesos nas categorias operacionais e

ambientais: aqui comprova a eficiência da ferrovia com bom desempenho operacional e

menor agressão ao meio ambiente. Seguido da ferrovia, o modo rodo ferro obteve o segundo

me hor resultado graças à influência do alto desempenho operacional do rodoviário e

ai do ferroviário.

a anta definido em que a 26% de peso aplicado a categoria

am ., .rr ~la co se diferem, o rando que oda

ela



5 CONCLUSÕES

confiabilidad

e e pedição de seus produtos acabados, as organizações têm

a a escolha do meio de transporte a freqüência em que

'e carga, a segurança em termos de avarias/roubos,

azos de entrega e principalmente os custos incorridos.

pre a e são repassados aos clientes.

abalha exclusivamente com produtos de alta

aci ade e freqüência ão mito importantes,

dentre os principai

ele é encontrad

Custos e t

p

e n de e
. , .en

i dicadore a C
. .
t lZ l ma i a r ., .

ana fi rro iária como

ra erviço de e coa en o n ema· a redominante, da

e 9% o modo rodo iário n

o trabalho avaliou dentre e as
J

rro o desempenho diante de

2003) já havia validado a

e a ionais. Mostrou-se, que além

orte também deve ser feita com

diferentes atributos operacionais e am ien

eficiência desses dois transportes em o ro i

da iabilidade operacional, a escolha de

a e na eco-eficiência. Ou seja, cria-se a e considerar o meio ambiente nas

da organização sem pennitir q e a

atributo

Resultado qu

expedição.

No entan

a ionais. O modo e

duza seu lucro.

rr ia seria o melhor modo de transporte,

declínio, quando se avaliaram somente os

rodoviário, obteve o melhor resultado.

m o de entrega e o menor número de avarias por

De n ontro com a percepçã

devido a

de eu a rapidez

uando a catego .a ambiental foi considerada com o mesmo grau de

importância que a o eracional"l modo ferroviário foi o que se apresentou com o melhor

desempenho operacional e o a melhor contribuição em termos de minimizar agressões ao

meio ambiente. Além do de empenho operacional, que visa custos versus beneficios, a
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organização também se beneficia com os retornos positivos vindos da ação responsável da

prática eco-eficiente. Ser eco-eficiente faz parte da estratégia do negócio, melhora a qualidade

dos relacionamentos com o público alvo, fornecedores e distribuidores. A reputação devida à

preocupação com o meio ambiente, e a conseqüente melhora na qualidade de vida, realça a

imagem da empresa e valoriza suas ações no mercado financeiro. Beneficios como aquisição

de créditos de carbono também devem ser considerados como de grande importância para
. '"uma organIzaçao.

Então, se as organizações estão cada vez mais atentas aos conceitos de eco-eficiência e

sustentabilidade, por que não se consegue atuar com o transporte mais adequado? A resposta

se dá pela incapacidade da ma ha ferroviária existente no país. Com poucos quilômetros de

extensão, medidas diferente de bitolas e concessionárias que já possuem seu mercado

fechado, é imprová el uma e pe ição feita 100% via ferrovia cortando todas as regiões do
,

paIS.

Contudo as organiza - , mo a siderúrgica no estudo de caso, continuam por utilizar
. ,. ...•.

os melO a e I eIS que

lado amb" e aI na e i ã .

para fazer a entrega de seus produtos, sem considerar o

o e ta questão for levada seriamente em consideração, a

e c 1 a a defini ela em re a Orá a estimular novos investimentos e possíveis

ri e a e tran o atua ara que possam atender a demanda com a qualidade

e 19t a o eja adap ações em· o po uentes podem surgir com essa nova percepção

e necessidade das transportadora em e manter no mercado.



6 CONTRIBUIÇÕES E LI ÇÕES

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

desempenho de meios de tran ortes. Sua principal contribuição foi mostrar a possibilidade

de se utilizar um modo qu consegue ser ao mesmo tempo operacionalmente e

ambientalmente viável para o in eresses da organização. Ou seja, em se tratando de eco-

eficiência, o administrador não perde o foco da geração de lucro, mas o faz com

sustentabilidade.

Como limitação o e tu o foi realizado em parte do sistema, e não ele como um todo.

Com isso te e com r rên a m único percurso, só de ida (Volta Redonda/RJ x

au ári PR.

r 'd

A principal i 1 Ida

informações e disponibilidade de

e apenas três alternativas de transporte, o que poderia

f

a foi o a coleta de dados, que necessitava de

ir . mo o caso de volumes expedidos e o atributo

segurança em termos de avarias. A em" - de resíduos líquidos, não encontrada em fontes

formais, também necessitou entrevistas na rganizações avaliadas.



7 PROPOSIÇÕES PARA OOS ESTUDOS

A realização de estudos não se limita apenas aos seis atributos operacionais e

alnbientais trabalhados. Outros atributos também podem ter seus desempenhos avaliados

como exemplos demonstrados na tabela 2. Alternativas diferentes de transporte podem ser

avaliadas, como a utilização da cabotagem e aproveitamento da capacidade dos portos de

Sepetiba (RJ) e Paranaguá (PR). Tipos de cargas também podem ser considerados, se avaliar

não somente a expedição de produtos acabados como também a entrada na CSN de sucata

miúda e minério de ferro.

Estudos da ordem de custos para criação de infra-estrutura adequada para atendimento

no terminais como centros de distribuição, por exemplo, têm grande valia para o melhor

de em enh da alterna i a de ransporte na utilização do transbordo tanto rodo ferro como

ferro ferro RS e LL.

Avaliações a respeito de melhoria das condições de rodovias e aumento da malha

ferroviária da região também podem ser rea izadas. Discussões a respeito da padronização de

bitola ou inserção da bitola mista em território nacional também trarão grande contribuição.

Além de estudos voltados para o meio ambiente como a redução de consumo de

energia não renovável e emissão de poluentes no solo, água e atmosfera por parte dos meios

de transporte como também os ganhos financeiros com a eco-eficiência.
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