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1. RESUMO EXECUTIVO 

O transporte tem papel fundamental no desenvolvimento do Brasil, e considerando o 

potencial do país de crescimento econômico, existe uma necessidade evidente de 

melhoria na sua infraestrutura de forma a aumentar a produção de transporte tanto de 

cargas quanto de passageiros, otimizando os custos operacionais, atendendo à 

demanda reprimida, e tendo uma produção mais acessível e competitiva, inclusive no 

exterior. 

Há uma perspectiva de que essa melhoria da infraestrutura aconteça no modal 

ferroviário, com o aumento de investimentos no setor. Assim, há a crescente demanda 

dos profissionais especializados no dia a dia das operações desse modal. 

Nesse contexto, identificamos a dificuldade das empresas operadoras em contratar 

profissionais operadores – condutores de composições ferroviárias ou maquinistas – 

que não estão facilmente disponíveis no mercado, por não existir essa profissão de 

forma certificada e habilitada.  

Atualmente, as empresas dependem de uma grande quantidade de tempo, de 

recursos humanos e financeiros para treinar e capacitar profissionais com 

escolaridade de nível médio para obtenção desses recursos.  

É proposto, então, nesse trabalho, que sejam desenvolvidas propostas de menor 

custo operacional global para as empresas, analisando a forma como são contratados 

os operadores de trens e locomotivas, bem com a sua formação e desenvolvimento, 

propondo uma forma de certificação e habilitação, objetivando a contratação e o 

desempenho dessa mão de obra especializada em menor tempo e custo.  

Para tanto, pretendemos analisar o setor metroferroviário – passageiros e cargas –, 

visando obter a situação atual e identificar as oportunidades de expansão e melhorias, 

a demanda por operadores e maquinistas no Brasil, a percepção das empresas em 

relação à disponibilidade e qualificação da mão de obra, a quantidade de vagas 

disponíveis e a ausência de trabalhadores capacitados e com o perfil desejável para 

atuar no modal. 

A partir dessa análise, será proposto um modelo de certificação e habilitação que 
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possibilite a contratação de operadores qualificados no mercado. Esse modelo 

também propõe a análise do desenvolvimento de pessoas de forma a estimular, 

engajar e garantir a atratividade da profissão e a manutenção desse operador dentro 

das empresas. 

 

1.1. Justificativa 

As empresas operadoras do setor metroferroviário enfrentam problemas dos mais 

diversos: infraestrutura, tecnologia, elevados custos de manuseio e manutenção, mão 

de obra específica. 

Um problema recorrente está relacionado aos operadores de trens e locomotivas, que 

não possuem uma certificação prévia que habilite o profissional para condução de 

trens. Assim, como não há disponibilidade imediata de operadores (certificados) no 

mercado, as empresas, sejam públicas ou concessionárias privadas, se 

responsabilizam pela formação e treinamento de seus operadores, desde o princípio 

e os fundamentos até a preparação para as atividades de seu trabalho. 

O tempo de formação e treinamento de operadores varia entre 7 e 24 meses1 nas 

empresas, o que representa impacto alto em custos e, consequentemente em 

produtividade. No entanto, as empresas constataram que o treinamento tem 

realmente que ser longo para que não reste dúvidas sobre a capacitação dos 

operadores, uma vez que isso pode representar a redução de acidentes por falha 

humana e a melhoria da produtividade do transporte de passageiros e de carga. 

Os treinamentos necessários à formação e capacitação das equipes operacionais tem 

custo alto para as empresas com a contratação de escolas e seus professores 

especializadas em formação e com a mão de obra interna que deve dispender de 

tempo para transferir o conhecimento específico para os novatos. Ainda, 

consideramos que o novato que está sendo treinado já é contratado da empresa, 

então recebe o salário, mas não produz durante o período do treinamento.  

                                                           

1 Tempo de treinamento pesquisado nas empresas: MRS, Rumo, VLI, CPTM e Metrô de São Paulo 
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A formação de um maquinista, além do longo prazo para ser concluído, enfrenta outros 

grandes obstáculos para garantir a disponibilização desses profissionais para o 

mercado. Os centros de treinamentos das ferrovias geralmente estão situados 

próximos as suas sedes, isso dificulta o acesso de potenciais profissionais que se 

localizam em municípios distantes.  

Outro problema comum é a falta de estabilidade do profissional na empresa em que 

ingressou. Por serem profissionais de baixo nível de escolaridade, há certa facilidade 

para migrar para outras atividades cuja remuneração pode ser equivalente a outras 

atividades profissionais e que são conciliáveis com as suas competências. Isso 

contribui de forma significativa para uma grande rotatividade – chamado pelas 

empresas de turnover, ora por oferta de trabalhos próximos as famílias, ora por 

atividades que consideram mais interessante que o trabalho de operador ferroviário.  

Adiciona-se ainda o fato de que atualmente a maioria das ferrovias não pode contratar 

sem antes desligar outro operador, ou seja, é necessária a disponibilidade da vaga, o 

que traz à operação um problema ainda maior, pois a produção é reduzida, já que 

durante o período de contratação e treinamento não há mão de obra preparada no 

mercado para compor o quadro de empregados. 

No caso das empresas estatais como a Companhia do Metropolitano de São Paulo 

(Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o problema é 

semelhante e a contratação é ainda mais demorada, pois há necessidade de concurso 

público. Assim, os custos operacionais, que já são elevados, ficam ainda mais altos 

quando é considerada essa questão. 

O trabalho do maquinista demanda grande atenção e responsabilidade, e nem todos 

que se candidatam a essa função reúnem essas características, o que deixa as 

empresas vulneráveis. Mesmo dispendendo de recursos financeiros e tempo na 

formação desses profissionais, as empresas não têm garantia de sua permanência no 

cargo. 

Contudo, essas iniciativas das empresas parecem não ser suficientes para ter a 

disponibilidade de mão de obra e manter o custo operacional em equilíbrio. Este 
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trabalho, portanto, fundamenta-se na necessidade de propor medidas de médio e 

longo prazo para equalizar esta ausência de profissionais. 

 

1.2. Objetivo Geral 

Propor um modelo de habilitação e competências que torne possível a criação de uma 

certificação para operadores metroferroviários. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Identificar, analisar e sintetizar as bases conceituais para suportar o projeto, por 

meio de pesquisas bibliográficas 

 Analisar o setor metroferroviário para obtenção de dados para suportar a proposta 

do projeto aplicativo 

 Definir metodologia e técnicas a serem adotadas no projeto aplicativo 

 Identificar, analisar e sintetizar demanda por operadores metroferroviários no 

Brasil 

 Avaliar a percepção das empresas em relação à disponibilidade e qualificação da 

mão de obra por meio de pesquisas internas 

 Identificar empresas de diferentes setores para realização de benchmarking  

 Propor modelo que possibilite a habilitação, a qualificação, atração e retenção de 

operadores 

 

1.4. Breve apresentação dos capítulos do Projeto Aplicativo 

O setor ferroviário possui oportunidades de crescimento que contribui para a cadeia 

logística do país, aumentando assim a produção de transporte, e consequentemente 

a demanda dos profissionais especializados para execução das operações. 

As empresas operadoras do setor sofrem com a falta de mão de obra qualificada em 
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curto prazo para a manutenção das operações e para a expansão do sistema, principal 

questão identificada que este projeto abordará. 

O capítulo um contém a contextualização do tema, a justificativa e apresentação dos 

objetivos geral e específicos estabelecidos para a elaboração desse trabalho. 

O capítulo dois abordará as bases conceituais, onde contemplaremos os temas da 

estratégia da prestação de serviços, que é o foco das empresas metroferroviárias 

analisadas, assim como o desenvolvimento dessa estratégia, a competitividade nos 

negócios, a manutenção de clientes e um item específico sobre a prestação do serviço 

ferroviário. Além disso, também foram inseridos itens relativos à gestão de pessoas: 

pessoas e equipes, protagonismo, gestão de carreiras, treinamento e capacitação de 

pessoas, engajamento e a gestão de carreira do operador ferroviário. 

O terceiro capítulo tratará da metodologia de pesquisa e das ferramentas que 

utilizaremos para suportar o desenvolvimento do projeto em questão. 

O quarto capítulo tratará do levantamento e análise de informações, onde será feito 

um diagnóstico e análise do setor de transportes, com histórico da construção das 

ferrovias, da operação de transportes urbanos e de carga, os volumes de carga 

transportando no Brasil; também serão inseridos dados sobre a expansão do sistema 

de transportes de passageiros e de carga. O capítulo quatro abordará ainda um 

benchmarking com uma pesquisa sobre os tipos de habilitação disponíveis no 

mercado e a pesquisa sobre outros sistemas de transporte como aeroviário, marítimo 

e ainda uma pesquisa sobre o sistema de habilitação ferroviária japonês. No mesmo 

capítulo também serão apresentados os dados sobre a realidade atual das empresas 

de transporte: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, Companhia do 

Metropolitano de São Paulo – Metrô, MRS Logística, Rumo Logística e VLI Logística. 

O capítulo cinco tratará do desenvolvimento da solução, abordando com detalhes do 

desenvolvimento da Carteira Nacional de Habilitação Metroferroviária – CNHF, suas 

definições, vantagens e a classificação por categorias. Também serão descritos os 

requisitos para a solicitação da carteira, bem como o arcabouço legal que é necessário 

ser criado para a realização desse projeto. No mesmo capítulo também serão tratados 
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estratégia de implementação, a descrição do público alvo, a abrangência geográfica 

e a proposta de comunicação institucional. Por fim, desenvolveremos um breve relato 

sobre a contribuição da eficiência dessa proposta no sistema logístico brasileiro e a 

conclusão do referido projeto com recomendações de ações futuras que consolidarão 

a efetividade do mesmo. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

2.1. Estratégia da prestação de serviços  

2.1.1. A competitividade empresarial 

A evolução das estratégias competitivas, durante décadas, apresentou mudanças que 

fizeram com que o mercado tivesse que se adaptar. Segundo Jacomette (2004), as 

décadas que sucederam a Segunda Guerra Mundial propiciaram até os anos 1970 a 

formação e desenvolvimento de um mercado totalmente diferente daquele a que 

estávamos habituados. Existia uma oferta significativa de produtos que nem sempre 

refletiam as necessidades do cliente, mas que eram consumidos. Nessa época, a 

visão de cliente que é pregada entre as corporações para a manutenção e perenidade 

dos negócios rentáveis não era o foco das empresas.  

Segundo Day (2001), as empresas orientadas para o mercado têm uma capacidade 

mais elevada para compreender, atrair e manter clientes importantes. Superar 

concorrentes com uma visão ampla do mercado onde se atua, as formas de retenção 

e de entrega de valor são estratégias adotadas pelas empresas. 

Com o avanço da tecnologia nos anos 1980, a entrada de novos concorrentes 

internacionais no mercado e as concessões e/ou privatizações, promoveu-se um 

aumento de competitividade e submeteu as empresas a repensarem sua forma de 

atuar mirando em suas competências (JACOMETTE, 2004). Em virtude disso, as 

organizações, passaram a se preocupar com o ambiente externo, compreendendo o 

campo de atuação e em paralelo realinharam as práticas internas as estratégias, para 

elevar a capacidade de reter clientes importantes. 

Jacomettte (2004) cita que a globalização da economia promoveu o acesso a qualquer 

parte do mundo de práticas, hábitos e padrões de consumo, experiência que 

estabeleceu a intensificação das transações comerciais e a diminuição das fronteiras 

que separavam as nações. O estabelecimento de acordos comerciais entre as nações 

viabilizou a negociação de insumos e a exploração de mercados consumidores de 

produtos industrializados. Cenário propício e demandado de produtividade, da 

capacidade competitiva e da realização econômica. O conhecimento, nessa época, 
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passa a ser o principal fator de produção de uma economia adequadamente 

estruturada.  

A velocidade da informação na economia atual torna o acesso e a troca de 

informações bem mais ágeis o que propicia às corporações estabelecer relação com 

seus clientes, fornecedores, parceiros e suas diferentes áreas e unidades com maior 

frequência, seja pela coleta de dados ou nas interfaces que geram oportunidades 

independentemente do produto ou serviço.  

As empresas fazem uma imersão no processo de desenvolvimento e prática para 

estabelecer uma relação de longo prazo com seus clientes, estreitando o 

relacionamento, diferenciado a forma de realizar suas entregas. Entender o que o 

cliente necessita e o que realmente ele enxerga de valor nos negócios se torna cada 

vez mais o maior elo de permanência das relações comerciais. 

Jacomette (2004), aborda ainda que dentro da abordagem de competição mundial, as 

empresas do século XXI estarão organizadas em função de seus processos e farão 

convergir seus esforços visando ao interesse de seus clientes. Serão ágeis e 

devidamente estruturadas, suas tarefas exigirão conhecimento do negócio, 

autonomia, responsabilidade e habilidade nos processos de tomada de decisões. 

Nelas não haverá espaço para aqueles que esperam receber ordens e preparar-se 

para o futuro. 

 

2.1.2. Desenvolvimento da Estratégia 

Em seu livro “A execução premium”, KAPLAN e NORTON (2009) descrevem que a 

gestão da estratégia é um processo fechado, em que cada parte do sistema influencia 

as demais (Figura 1). O sistema começa com um processo de desenvolvimento da 

estratégia. A  

 

Fonte: KAPLAN e NORTON (2009)   
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Figura 2 mostra um processo estruturado de desenvolvimento e tradução da 

estratégia, que representa uma síntese das melhores práticas. A abordagem começa 

com a definição de uma visão de alto nível sobre o destino da organização e termina 

com a partida da organização para a ação, impulsionada pelos líderes e pelas equipes 

executivas, mediante a implementação de portfólios de iniciativas estratégicas 

alinhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KAPLAN e NORTON (2009)   
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Figura 2. Construção do plano estratégico 

 

 

Fonte: KAPLAN e NORTON (2009) 
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na economia na qual está inserida, como também nas forças competitivas 

representadas pelos clientes, fornecedores, novos entrantes em potencial, produtos 

substitutos e pelo próprio setor (Porter, apud Jacomette, 2004). 

O mais importante dos conceitos de Porter (1985) foi seu modelo de análise 

competitiva, seu conjunto de estratégias genéricas e sua noção da cadeia de valor. O 

modelo proposto identifica cinco forças no ambiente de uma organização que 

influenciam a concorrência: 

 as ameaças de novos entrantes; 

 o poder de barganha dos fornecedores da empresa; 

 o poder de barganha dos clientes da empresa; 

 a ameaça de produtos substitutos; 

 a intensidade da rivalidade entre empresas concorrentes. 

O modelo de análise competitiva de Michael Porter citado em Jacomette (2004) 

apresenta uma análise das três abordagens genéricas – liderança em custo, 

diferenciação e foco – que poderão ser adotadas para competir e obter vantagem 

sobre as demais empresas conforme apresentada a seguir. 

 Liderança em custo 

Essa estratégia consiste em atingir a vantagem competitiva através da adoção de um 

conjunto de políticas funcionais orientadas para custos e liderança no custo total. Para 

alcançar esse objetivo, será necessário construir, de forma agressiva, instalações em 

escala eficiente, perseguição vigorosa de redução de custos, principalmente quanto 

às despesas gerais e processos organizacionais. 

A escolha dessa estratégia tem como objetivo proteger a empresa contra forças 

competitivas, porquanto o negócio somente poderá se manter lucrativo a partir do 

momento em que os lucros do concorrente mais próximo, uma vez que é dotado de 

maior eficiência, tenham sido eliminados e sofrido de forma antecipada as pressões 

competitivas. 

Essa estratégia poderá tornar-se vulnerável, pois se baseia na escala ou na 
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experiência como barreira de entrada, visto que a evolução tecnológica tem em si 

mesmo o potencial para anular o investimento ou aprendizado anterior. 

 Diferenciação 

Essa estratégia baseia-se na diferenciação de produto ou serviço oferecido pela 

empresa, em relação aos seus concorrentes. Para que essa estratégia produza os 

efeitos adequados, vários métodos baseados em tecnologia deverão ser empregados: 

marca, serviços sob encomenda ou outras dimensões. Pode ser considerada uma 

estratégia viável, porque obtém retornos acima da média dos concorrentes e cria uma 

posição competitiva em relação aos demais. Os clientes tornam-se mais leais à marca 

e menos sensíveis ao preço. 

 Foco 

Essa estratégia se baseia na seleção de um determinado grupo comprador, num 

segmento de linha de produtos ou num mercado geográfico. Adota como premissa a 

capacidade da empresa de atender seu alvo estratégico de forma mais efetiva que 

seus competidores que o fazem de forma generalizada.  

 

2.1.4. A cultura empresarial na manutenção de clientes  

As culturas disseminadas dentro das empresas representam a forma como elas 

estabelecem a sua relação como o mercado, a cultura é única e cada empresa tem a 

sua, voltada para dentro ou voltada para o mercado.  

Uma cultura expressa o que é diferente a respeito de uma organização, que lhe dá 

uma atmosfera, um sentimento ou um clima diferenciado. Day (2001) expressa que a 

identidade da empresa em relação ao mercado pode estabelecer relações duradouras 

com seus clientes e lhe manter viva por longos períodos. A visão de clientes dentro 

das empresas com essa cultura as diferencia das demais que tendem a olhar para si 

mesma. As decisões nas empresas voltadas para os clientes começam nos próprios 

clientes.  

Day (2001) faz um comparativo que descreve de forma pratica as características 
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opostas de organizações orientadas para o mercado e organizações centradas em si 

mesmas. 

 

Tabela 1. Diferenças ilustrativas em valores e normas 

ORGANIZAÇÃO ORIENTADA PARA O MERCADO   ORGANIZAÇÃO ORIENTADA PARA SI MESMA 

Todas as decisões começam com o cliente e com as 

oportunidades para se  obter vantagem 

  Venderemos a quem comprar 

A qualidade é definida pelos clientes   A qualidade é adequação aos padrões internos 

As melhores ideias provem de se viver com os 

clientes 

  Os clientes não sabem o que querem 

Os funcionários são defensores dos clientes   Relação com os clientes são problemas do 

departamento de marketing 

O conhecimento do cliente é um ativo valioso e os 

distribuidores são parceiros que agregam valor 

  Os dados sobre clientes são um mecanismo de 

controle e os distribuidores são dutos 

A fidelidade do cliente é vital para a lucratividade   O que importa são novas contas (conquistas) 

Não há vacas sagradas – canibalize-se   Proteja o fluxo existentes de receitas 

Aprenda com os erros   Evite erros 

A pesquisa de mercado é uma garantia para 

decisões 

  A pesquisa de mercado é um instrumento de 

justificação 

A paranoia a respeito dos concorrentes é saudável   Podemos viver com nossos concorrentes 

O comportamento dos concorrentes pode ser 

previsto e influenciado 

  Concorrentes são imprevisíveis 

Sabemos mais que os concorrentes   Se a concorrência faz isso, deve ser bom 

Fonte: DAY, 2001, p.54 

 

O autor reforça a importância de os processos estarem alinhados à expectativa do 

cliente, ponto de partida para garantir uma relação perene. 

“Nas organizações orientadas para o mercado, toda decisão começa com o cliente e 

as oportunidades previstas para obter vantagem. A organização inteira insiste em 

oferecer qualidade e atendimento melhores nos termos do próprio cliente. Em todos 

os níveis da organização, os funcionários perguntam: ‘Como esta decisão irá 

aumentar nossa proposição de valor? Como irão reagir os concorrentes? Como irão 
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reagir clientes e consumidores? ’” (DAY,2001) 

As pessoas dentro das organizações têm participação primordial na condução dos 

mecanismos que levem as empresas ao sucesso em suas estratégias. A velocidade 

com que acontece os fatos refletem como as empresas devem agir para garantir que 

seus clientes sintam a necessidade de estabelecer as relações por mais tempo, e que 

o valor que as companhias levam ao mercado possam ser assimilados. 

Para uma organização se tornar “direcionável”, ou ágil o suficiente para ser 

redirecionada, é imperativo otimizar sua relação com a velocidade e o caráter do 

ambiente externo, ou seja, quebrar a rigidez que costuma limitá-la. Essa rigidez se 

manifesta em: longos e exaustivos processos para tomada de decisões, que obedece 

a uma hierarquia, processamento lento (muitas vezes sequencial) de informações 

para os tomadores de decisões, desavenças não resolvidas decorrentes de visão 

limitada e interesse próprio de líderes trabalhando isolados, orçamentos e KPI’s e os 

incentivos relacionados a eles, tudo fixado por um ano ou mais, e atribuições de 

tarefas que não mudam. (CHARAN,  2015). 

 

2.2. Gestão de pessoas 

Todas as empresas são feitas de pessoas e são elas que dão às empresas os 

produtos e serviços, as ideias, as práticas, as competências e os resultados 

esperados. Assim, as pessoas são recursos essenciais das empresas e precisam ser 

geridos e liderados com maestria. 

Historicamente, as empresas têm estruturas hierárquicas bastante rígidas, tendo 

como principal instrumento de gestão o controle sobre as pessoas. Atualmente, o que 

tem se mostrado mais efetivo é uma relação de parceria entre as pessoas e as 

organizações, tendo como instrumento de gestão a contribuição das pessoas com as 

suas melhores competências e não o controle. 

Segundo Dutra (2017), as relações de cumplicidade entre as pessoas e empresas, 

assim como a contribuição e a colaboração das pessoas com o que elas têm de 

melhor, “é essencial porque as organizações necessitam vivenciar um contínuo 
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desenvolvimento, caso contrário perderão vantagens competitivas ao longo do tempo 

e não conseguirão sobreviver” 

A gestão de pessoas no contexto contemporâneo requer das empresas a capacidade 

de desenvolver pessoas com um conjunto de práticas que conciliem as expectativas 

de ambos, trazendo resultados mais assertivos e rápidos. 

Nesse contexto, houve questionamento e mudanças com relação a práticas 

organizacionais motivadas pela globalização, pelo acesso às informações por meio 

da internet, entre outras, dando às empresas a oportunidade de rever seus processos 

produtivos, de comercialização, financeiros e consequentemente de gestão de 

pessoas, para serem inseridas no ambiente competitivo. 

Nesse aspecto, as pessoas que são mais flexíveis, mais dispostas à constante 

adaptação, as que têm perfil mais comprometido e articulado, as que estudam mais e 

têm mais acesso à informação, são mais procuradas pelas empresas que querem 

alguma vantagem competitiva.  

Segundo Dutra (2017), “o perfil de gestores transforma-se radicalmente, passando de 

um perfil obediente e disciplinado para um perfil autônomo e empreendedor”, trazendo 

à empresa, resultados positivos. 

 

2.2.1. Pessoas e Equipes 

Conforme relatado anteriormente, as pessoas no mundo contemporâneo estão mais 

comprometidas, articuladas e dispostas à constante adaptação, assim como mais 

dispostas a trabalhar em equipe. 

Aqui cabe ressaltar que há uma diferença substancial entre um grupo de pessoas e 

uma equipe. No primeiro caso, tem-se apenas algumas pessoas agrupadas; no 

segundo, existe o conceito de que cada membro tem um objetivo e papel claro e de 

acordo com as suas habilidades.  

Trabalhar em equipes multidisciplinares é algo positivo, pois colocam as pessoas em 

papéis as quais elas são aptas a desempenhar. Para isso, as empresas também 
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necessitam cada vez mais de líderes com a aptidão de gerir pessoas dentro de 

equipes. 

O modelo de Belbin (1981) é bastante utilizado nas empresas, pois é um método que 

identifica os pontos fortes e fracos dos indivíduos e consegue dar aos gestores 

instrumentos para estabelecer maior produtividade e performance, promover 

autoconsciência, confiança, eficácia, entre outros fatores, com o objetivo de criar 

equipes com um propósito. 

“Uma equipe é mais do que apenas um grupo de pessoas que correspondem 

a vários cargos. É uma reunião de indivíduos, cada um desempenhando um 

papel compreendido pelos outros membros. Todos esses membros estão 

procurando por determinados papéis e seu desempenho é ótimo nos papéis 

que parecem mais naturais para eles” Dr.Meredith Belbin (BELBIN, 2015-

2018). 

As empresas que formam equipes com o melhor de cada pessoa e são gerenciadas 

por gestores que tenham a competência de liderança, têm maiores chances de 

sucesso. 

As organizações, então, dependem cada vez mais do envolvimento e do 

comprometimento das pessoas e das equipes com seus objetivos estratégicos. Esse 

envolvimento é vital para a produtividade e nível de qualidade dos produtos e serviços, 

a velocidade na absorção de novas tecnologias, a otimização da capacidade, a 

criação de oportunidades para aplicação das competências organizacionais e a 

velocidade de resposta para o mercado (DUTRA, 2017). 

 

2.2.2. Protagonismo 

As pessoas protagonistas no mundo corporativo têm maior visão sobre as 

oportunidades de desenvolvimento para as empresas e para as pessoas. No entanto, 

é desejável que as pessoas sejam protagonistas também de sua carreira e para isso, 

as pessoas devem ter consciência de seu potencial de desenvolvimento. As pessoas 

com esse perfil comportamental são naturalmente mais contributivas para o ambiente 

organizacional, no modelo atual das empresas contemporâneas, e são mais 



   

 

| 27 | 
 

valorizadas.  

Nesse contexto, o papel das empresas é dar importância a esses comportamentos, 

criar condições e critérios para valorização das pessoas e incentivo para que as 

pessoas assumam seu protagonismo no desenvolvimento da carreira. 

Mas independentemente do incentivo da empresa que está trabalhando, o profissional 

deve assumir o desenvolvimento de si mesmo, respeitando seus valores, suas 

crenças e o espaço que quer ocupar no mundo corporativo. 

“O protagonismo está associado à ideia de termos um projeto profissional 

consciente; significa sabermos onde e como queremos chegar e agir de forma 

consciente e coerente com o nosso propósito” (DUTRA, 2017, p.113)  

O aspecto relevante desse conceito é que as pessoas que são protagonistas de sua 

carreira, têm um projeto, um propósito e tem mais condições de gerenciar o seu 

desenvolvimento, além de possuírem uma visão e uma opinião própria sobre o 

mercado. 

Nos dias atuais, cada vez mais há uma exigência no mercado de que as pessoas 

assumam seu protagonismo, tendo isso como diferencial. Segundo Dutra (2017), essa 

justificativa se dá pelas várias transformações no mercado de trabalho, como o 

aumento das oportunidades com maior complexidade organizacional e tecnológica, 

disseminação da ideia de que as pessoas são capazes de influenciar carreiras e a 

valorização social do crescimento contínuo, da mobilidade, da flexibilidade e da 

notoriedade. 

 

2.2.3. Gestão de carreiras 

A gestão da carreira de uma pessoa passa pela construção de um projeto profissional, 

o que se torna mais evidente e mais fácil quando há no comportamento das pessoas 

o protagonismo. 

O projeto profissional deve ser construído de forma consciente, com um objetivo 

traçado, mas tendo em mente que acontecimentos inesperados estarão na trilha 

desse caminho e é necessário saber como lidar com eles. 
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Dutra (2017) afirma que para a construção de um projeto de carreira é necessária a 

elaboração de objetivos profissionais e pessoais em curto e longo prazos, onde esse 

último é de cinco anos, o que, segundo o autor, é um prazo suficiente para nos 

deslocarmos do presente e ao mesmo tempo conectar-nos ao futuro. 

Para a definição dos objetivos – quem somos e o que queremos – o autoconhecimento 

é uma ferramenta bastante importante, estabelecido em três pilares: psicológico, 

valores e habilidades naturais.  

O autoconhecimento pode ser decisivo no processo de escolha da carreira, suas 

etapas e a sua gestão. 

 

2.2.4. Desenvolvimento, capacitação e engajamento de pessoas 

Nos dias atuais, quando as empresas investem em pessoas, buscam a agregação de 

valor para elas e para as pessoas, tal modo que o conceito de competência está 

presente nas ações de desenvolvimento. 

As competências existem tanto para a empresa quanto para as pessoas e há uma 

tendência de que cada vez mais haja troca de conhecimentos, onde a empresa 

transfere o conhecimento e a experiência do mercado e as pessoas desenvolvem a 

capacidade de agregar valor ao conhecimento da empresa, com seu conhecimento. 

Essa troca, vincula o aprendizado organizacional com o desenvolvimento das pessoas 

(DUTRA, 2017). 

O desenvolvimento contínuo também é importante para o aumento da capacidade 

dessa agregação de valor ao conhecimento. Dutra (2017) diz que esse 

desenvolvimento está relacionado com a complexidade das atividades em que a 

pessoa atua, ou seja, com a capacidade de ela atual com atribuições e 

responsabilidades mais complexas. 

Além do desenvolvimento, a qualificação do profissional é fundamental para a 

agregação de valor na organização. Os treinamentos tem sido uma estratégia 

presente com objetivo de promover melhorias que gerem resultados mais 

satisfatórios, adequados aos seus objetivos e a sua missão. O treinamento 
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direcionado para a força de trabalho, tornou-se uma necessidade crescente para 

atender às demandas das empresas que estão inseridas em um mercado cada vez 

mais competitivo. 

Atualmente, verifica-se que com a competitividade entre as empresas, relacionado a 

um programa de treinamento e desenvolvimento nas organizações, existe uma grande 

relevância, tornando-se também um diferencial, pois o profissional mais capacitado 

desenvolve melhor o seu trabalho. A atualização e a capacitação constante dos 

colaboradores de uma organização se fazem cada vez mais indispensável. Esse 

processo busca garantir ao profissional um aperfeiçoamento de suas habilidades e de 

seu conhecimento sobre as atividades relacionadas à sua função.  

As empresas estão investindo cada vez mais em habilitação e capacitação profissional 

dentro das organizações, criando departamentos, academias e até universidades 

corporativas, para proporcionar um treinamento específico e apropriado a sua atuação 

e a sua realidade frente ao mercado. 

Outro ponto importante é o alinhamento entre os valores das empresas e os das 

pessoas, pois considera-se que assim, a chance de sucesso é maior. Atingir o 

engajamento através da satisfação e motivação pode ser a chave para que o 

profissional enxergue na organização, não somente um trabalho de curto prazo, mas 

sim a escolha de uma carreira de longo prazo, com um propósito de vida, visão de 

futuro e valores pessoais. A felicidade no trabalho gera melhor performance e 

resultados. 

“Pessoas felizes remodelam seus trabalhos, seus relacionamentos - e tudo o 

mais em suas vidas – ancorados em seus pontos fortes de modo a usá-los 

ao máximo e colocá-los em serviço de um propósito maior do que elas 

próprias”. Martin Seligman (CHÉR, 2016, p.27) 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa tem como objetivo descrever o tipo de pesquisa que será 

realizada neste trabalho, onde será apresentada a descrição dos instrumentos e 

fontes escolhidos para a coleta de dados. Além disso, será indicado o procedimento 

utilizado para a coleta de dados que acompanhará o tipo de pesquisa selecionado. 

Segundo Castro (2002), é na metodologia onde devem ser traçados os meios 

necessários à observação da realidade de modo sistemático, de modo a observar os 

fatos, analisando as relações entre eles e poder responder ao problema da pesquisa 

tratada.  

A primeira etapa consiste na definição do tipo de pesquisa e sua estratégia, podendo, 

segundo Castro (2002) e Gil (1999), ser explanada em três tipos de pesquisas: 

 Pesquisas exploratórias: geralmente realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado. Têm como principal objetivo desenvolver e esclarecer 

conceitos e ideias, através da formulação de problemas mais precisos; 

 Pesquisas descritivas: geralmente realizada onde o objeto de análise é 

parcialmente conhecido. Têm como principal objetivo a descrição das 

características de determinado grupo ou o estabelecimento de relações entre as 

variáveis. Envolve técnicas padronizadas de coleta de dados; 

 Pesquisas explicativas: geralmente realizada para aprofundar o conhecimento da 

realidade, explicando a razão das coisas. Têm como principal objetivo identificar 

os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fatos. 

A estratégia da pesquisa possui dois conceitos: qualitativa e quantitativa 

(CASTRO,2002). No caso da qualitativa, o objetivo principal está em apreender os 

fatos e não somente registrá-los ou descrevê-los. E a pesquisa quantitativa, tem como 

objetivo a mensuração e o estabelecimento de relações e determinações de fatos da 

realidade social. 

Ainda segundo Castro (2002), a segunda etapa é a definição do método de pesquisa, 

onde não há como estabelecer uma classificação rígida, tendo em vista que algumas 
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pesquisas não se enquadram facilmente em um dos modelos. Sendo eles: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, pesquisa ex-post-facto, 

levantamento, estudo de campo e estudo de caso. Além disso, na segunda etapa 

também são definidos os instrumentos de coleta de dados a serem utilizados, os quais 

são: levantamento documental, levantamento bibliográfico, questionário, entrevista, 

observação participante e observação não participante. 

Neste trabalho, utilizando a definição de Castro (2002) e Gil (1999), a metodologia de 

pesquisa empregada será através de Pesquisas Descritivas, com o objetivo de 

aprofundar em um tema parcialmente conhecido, onde não há muitas pesquisas e 

bibliografia a respeito do tema analisado. Quanto a estratégia das pesquisas, serão 

realizadas pesquisas qualitativas, com objetivo da percepção da realidade e estudo 

de caso nas principais empresas do setor metroferroviário. 

Os métodos de pesquisa a serem adotados (CASTRO, 2002) envolvem pesquisas 

bibliográficas e documentais do setor metroferroviário, tendo também consulta a livros 

e artigos científicos, pesquisa sobre trabalhos acadêmicos, consulta a revistas 

técnicas, sites na internet, artigos e anuários publicados sobre o setor de transportes, 

legislação pertinente, normas técnicas e dissertações correlatas, que abordem temas 

relacionados aos processos de seleção, competências e formação de mão de obra do 

setor.  

Na análise documental o objetivo será tomar conhecimento das normas das 

empresas, procedimentos, elementos de caráter regimental, entre outros documentos 

que estão relacionados com a caracterização do cargo dos operadores 

metroferroviários e de suas funções nas empresas. Junto com esses documentos, 

poderão ser realizadas reflexões críticas e discussões, envolvendo as principais 

empresas que atuam no setor. 

Além disso, também será realizada pesquisa experimental e levantamento de dados 

(CASTRO, 2002), através de investigação nas empresas que abrangem o maior 

número de operadores no transporte metroferroviário, onde poderemos realizar 

pesquisas com gestores da operação, gestores de recursos humanos, com as 

universidades corporativas existentes, entre outras.  
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Nos instrumentos de coleta de dados, será desenvolvido além dos já citados 

levantamentos documental e bibliográfico, questionários e entrevistas que 

complementarão as pesquisas através de opiniões, interesses e expectativas das 

entrevistas realizadas. A entrevista foi escolhida como instrumento de pesquisa, por 

permitir uma aproximação com o objeto a ser estudado, uma vez que “tem a vantagem 

de envolver uma relação pessoal entre pesquisador/sujeito, o que facilita o 

esclarecimento de pontos nebulosos” (MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 79).  

“As perguntas mais livres são aquelas que menos limites impõem ao sujeito, 

contrariamente às perguntas estruturadas cujos limites são impostos pelo 

pesquisador. Sejam elas livres (abertas) ou estruturadas, a previsão de 

análise tem função essencial: no caso das questões estruturadas, é a partir 

delas que as opções de resposta são formuladas; no caso das questões 

livres, é, ainda, a partir da previsão de análise que o roteiro de entrevista é 

elaborado” (MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 79). 

Com a entrevista semiestruturada, visa-se à obtenção de informações mais refinadas 

para analisar criticamente os pensamentos expressos pelo entrevistado, 

complementando as informações que serão obtidas com os documentos institucionais 

e a literatura especializada. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

4.1. Análise do Setor 

O território brasileiro, com uma extensão de mais de 8,5 milhões km², possui uma 

malha diversa de infraestrutura de transportes: rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial, 

marítimo e dutoviário. No entanto, a distribuição espacial é predominantemente 

rodoviária e concentrada na região centro-sul, como mostram as densidades da Figura 

3. 

Figura 3. Rodovias Estruturantes do Brasil 

  

Fonte: IBGE (2014b) 
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Não só a infraestrutura rodoviária é predominante, com 1,7 milhão de quilômetros2, 

mas a produção de transporte também é predominante nesse modo, sendo 

responsável por cerca de 60% do sistema de transporte de cargas no Brasil, que é 

feito por uma frota de veículos de carga de 1,6 milhão (CNT,2017), dos quais 65% de 

propriedade de empresas, e 35% de propriedade de autônomos e cooperativas. 

Não obstante, essa produção de transporte é prejudicada por uma infraestrutura que 

deixa a desejar, tendo 58,2% das rodovias de 2016 com algum tipo de problema, 

sendo que quase 78% tem falhas na geometria e 48% no pavimento, segundo a 

Confederação Nacional do Transporte (CNT,2017).  

A Figura 4, mostra que a malha ferroviária também é presente no território, com 

predominância na mesma região centro-sul, assim como as hidrovias. No entanto, é 

considerada insuficiente para o escoamento da produção do país e para o transporte 

de passageiros, segundo o estudo do IBGE (2014a). Assim como as ferrovias, as 

hidrovias têm seu potencial pouco explorado. 

                                                           

2 Malha em 2015, trechos pavimentados e não pavimentados. (CNT, 2017) 
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Figura 4. Principais Ferrovias e hidrovias do Brasil 

 

Fonte: IBGE (2014b) 

 

A malha ferroviária no Brasil é de 29.165km (CNT,2017), sendo a maior parte operada 

pelas concessionárias Rumo Logística, que opera mais de 40% da malha ferroviária 

brasileira, com 12 mil km, pela Ferrovia Centro Atlântica – FCA com cerca de 7mil km, 

a Ferrovia Transnordestina Logística com cerca de 4 mil km e a MRS Logística com 

cerca de 1.600km. 

Em 2016 entraram em operação mais de 3 (três) mil locomotivas e 102 (cento e dois) 

mil vagões, transportando 341 bilhões de toneladas de carga por km (TKU3) e quase 

504 milhões de toneladas úteis (TU)4, representando 21% do transporte de cargas no 

Brasil (CNT, 2017). 

                                                           

3 TKU = Relação da quantidade de carga transportada (toneladas) por quilômetro 
4 TU = Volume de carga por vagão (toneladas) 
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Conforme já dito, existe uma necessidade evidente de melhoria na infraestrutura do 

país, visando o aumento da produção de transporte. Tendo a perspectiva de melhoria 

da infraestrutura ferroviária, haverá aumento na demanda pelos profissionais 

especializados no dia a dia das operações desse modal. 

Atualmente, quando se verifica a escassez do profissional especializado nas 

operações ferroviárias, há uma preocupação com a formação e treinamento desse 

tipo de profissional, que está diretamente ligado ao transporte de passageiros e 

mercadorias.  

Para as ferrovias de carga, o problema é agravado quando a demanda por serviços 

supera a capacidade atual de transporte das empresas, pois não há um quadro de 

maquinistas suficiente para transportá-la. No caso das ferrovias de transporte de 

passageiros, quando elas precisam aumentar o seu quadro de maquinistas ou repor 

uma quantidade maior do que sua contingência, não podem esperar por um prazo tão 

extenso de formação, o que resulta em perda da oportunidade, ou em custo estrutural 

elevado para manter um recurso extra sem a garantia de aplicação. 

As empresas de transporte ferroviário, públicas e concessionárias privadas, enfrentam 

uma dificuldade com os custos altos relacionados à formação, treinamentos, 

desligamentos e contratações de operadores metroferroviários (ou maquinistas, para 

o caso das ferrovias), manutenção no quadro operacional e uma reserva técnica de 

mão de obra, além de perdas produtivas, devido à falta desse profissional específico 

no mercado. Uma forma de tratar esse problema é a formação desse profissional 

dentro das próprias companhias ou com parcerias.  

Atualmente, as principais empresas operadoras do país buscam parcerias em 

algumas instituições e exploram suas particularidades, como as parcerias com o 

“Sistema S”5 brasileiro. Destaca-se a formação de mão de mão de obra da MRS 

                                                           

5 “Conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência 
social, consultoria, pesquisa e assistência técnica” (SENADO FEDERAL). Fazem parte do sistema “S”: SENAR, 
SENAC, SESC, SESCOOP, SENAI, SESI, SEST, SENAT, SEBRAE, sendo o SEST e o SENAT específicos do 
setor de transporte (ligados à CNT – Confederação Nacional do Transporte). O Serviço Social do Transporte - 
SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT foram criados pela Lei Nº 8.706 de 
14/09/1993. 
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Logística em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de 

Juiz de Fora que montou uma “escola de manobradores”, no início de 2012 e a 

iniciativa da Rumo Logística em buscar a parceria com o Serviço Social do Transporte 

(SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) com o objetivo 

de capacitar mão de obra em Santa Maria/RS. 

A tripulação, mais conhecida como equipagem na ferrovia, apresenta uma 

participação significante nos custos variáveis das companhias, o que exige que esta 

seja utilizada com a maior produtividade possível. A equipagem ferroviária é 

constituída por recursos humanos diretamente responsáveis pela condução de trens, 

capacitados tecnicamente para o exercício desta função (SANTOS, 2008). 

 

4.2. Transporte metroferroviário 

4.2.1. Histórico 

A chegada ao Brasil da primeira locomotiva foi no Estado do Rio de Janeiro, em 1854 

e, em seguida, em 1867, implantada a primeira ferrovia no Estado de São Paulo. 

Portanto, nas regiões consideradas agroexportadoras (grande parte da área tropical 

e de topografia plana), os sistemas ferroviários formaram verdadeiros corredores de 

exportação, tendo os traçados ferroviários quase sempre uma direção interior-portos 

do litoral. Com grande produção de café naquele período, o Estado de São Paulo, 

teve a implantação das ferrovias ligada à expansão de cultura para a região oeste de 

São Paulo, onde foram implantadas as malhas ferroviárias em direção ao Porto de 

Santos.  

Eram dezoito ferrovias que chegavam, em grande parte, às fazendas de café e, por 

isso, apresentavam vários ramais. Na Tabela 2 abaixo estão descritos cinco trechos 

que foram construídos no Estado de São Paulo totalizando 7.482 km. 
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Tabela 2. Estradas de ferro do Estado de São Paulo 

Descrição da estrada Distância em Km 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro  1.954 km 

Estrada de Ferro Sorocabana 2.074 km 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 1.539 km 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro 1.536 km 

Estrada de Ferro Araraquara 379 km 

Fonte: Parejo (2007) 

 

Na década de 1930, a malha ferroviária passou a ser transferida de forma gradual 

para o controle do governo Federal e em 1957, Getúlio Vargas concluiu as 

estatizações e nesse mesmo ano foi criada a Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). 

Esses acontecimentos foram fundamentais para que o setor não entrasse em 

decadência. Em 1960, o Brasil possuía uma malha ferroviária de 38.287 km, incluindo 

um incremento de 6.000 km de novas linhas, depois de 30 anos. 

Entre 1957 e 1960 o país passou por um período de estagnação nos investimentos, a 

partir de 1960 o governo passou a investir nas rodovias com o intuito de conectar as 

diversas regiões do Brasil, eliminando as barreiras regionais, iniciando a formação de 

um mercado nacional, com novos espaços comerciais para o capital industrial 

(PEREIRA, 1997). O modelo adotado para tornar o Brasil conectado culminou 

fortemente para o esfacelamento do sistema ferroviário existente, com a formação de 

um território predominado por caminhões.  

Na década de 1970 todo o sistema ferroviário brasileiro entrou em decadência em 

razão da maturação e da concorrência com o sistema rodoviário (rodovias federais, 

estaduais e municipais) e da falta de investimentos no setor ferroviário pelo Estado e 

pela iniciativa privada. Segundo PIRES (2012), o nível dos investimentos federais em 

conservação, manutenção e ampliação do sistema ferroviário decresceu 

sobremaneira ao longo da década de 1980, resultando em uma acentuada 

degradação da eficiência operacional e qualidade dos serviços de transporte. Esse 

período de decadência durou até a metade da década de 1990, quando as ferrovias 
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foram concedidas à iniciativa privada. Nesse período foram desativados, no território 

brasileiro, em torno de 8.000 Km de extensão ferroviária.  

 

4.2.1.1. Transportes Urbanos na Região Metropolitana de São Paulo 

O processo de industrialização no Brasil, que proporcionou lenta expansão da 

urbanização nas décadas de 1930 e 1940, acelerou nas décadas seguintes. Na de 

1960, a concentração urbana predominante foi na Grande São Paulo. Essa expansão 

urbana, embora em alto ritmo, foi suportável até meados dos anos 60. Contudo, a 

ausência de um planejamento eficaz e o agravamento das questões sociais, 

permitiram que essa urbanização se desse de forma desorganizada, gerando o “caos 

urbano”, ou seja, deficiência de infraestrutura e de atendimento às demandas sociais 

urbanas.  Com a aceleração da industrialização, o crescimento demográfico e a 

expansão da indústria automobilística, a qualidade de vida na Grande São Paulo 

deteriorou-se rapidamente. Surgem as “filas dos transportes”, poluição, favelamento, 

marginalidade e as “cidades-dormitório”. 

O agravamento dos problemas urbanos, acrescidos da concentração da renda, 

recentemente levaram a Grande São Paulo, anteriormente líder, para o 3º lugar na 

classificação do índice de desenvolvimento humano (IDH)6. A gravidade do problema 

urbano no Brasil, e notadamente em São Paulo, exige uma reformulação não apenas 

em seu diagnóstico, mas principalmente, no desenho de suas políticas e na 

elaboração do seu planejamento. Não é demais reprisar que a maior parte do “resgate 

social”, diz respeito exatamente às questões eminentemente urbanas: habitação, 

saneamento, educação e transporte coletivo. 

O transporte coletivo urbano não é uma atividade de mercado competitiva. Sua função 

social não tolera as flutuações cíclicas dos fenômenos de demanda-oferta que 

caracterizam o mercado livre. Assim sendo, cada modo tem seu papel e espaço no 

atendimento das necessidades de locomoção do cidadão. Como o cidadão precisa 

dispor de liberdade e facilidade para se deslocar entre dois pontos quaisquer do 

                                                           

6 Folha de São Paulo. 3º caderno. 21/10/99 
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território, não prescindirá do uso de mais de uma modalidade de transporte. Nasce, 

assim, a necessidade de uma boa integração entre meios de transporte, sob pena de 

serem anulados os esforços individuais de melhoria de desempenho de cada meio. 

Nesse cenário, os modos de transporte ferroviário e metroviário possuem destaque 

uma vez que devido a sua alta capacidade de transporte colabora diretamente para o 

crescimento e desenvolvimento da metrópole. 

 

4.2.2. Transporte ferroviário de carga 

4.2.2.1. Concessões 

A partir de 1995 tem início o processo de desestatizações das ferrovias federais 

(RFFSA, Ferronorte, Norte-Sul e outras) e estaduais (FEPASA – Ferrovia Paulista S/A 

e Ferropar – Ferrovia Paraná S/A). A inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A. no 

Programa Nacional de Desestatização, em 1992, propiciou o início da transferência 

de suas malhas para a iniciativa privada, durante um período de 30 (trinta) anos, 

prorrogáveis por outros trinta (SOUZA, 2015).  

O processo de concessão da principal malha de propriedade do governo, a RFFSA, 

foi feito através de um processo de leilão com arrendamento dos ativos operacionais 

e contrato de concessão firmado com o governo brasileiro. No modelo adotado, a 

empresa vencedora responsabilizava-se pela infraestrutura, operação, controle de 

tráfego, marketing e finanças da malha. A rede federal foi subdivida em 6 malhas – 

MRS, CFN, FSA, FCA, Novoeste e Tereza Cristina (PIRES, 2012). 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) administra atualmente 14 

(quatorze) concessões de ferrovias, e desde a primeira concessão, em 1995, foram 

construídos, entre investimentos públicos e privados, 2.509 km de ferrovias (SOUZA, 

2015). 

Os números apresentados após concessão mostraram uma evolução muito 

significativa, segundo dados da ANTT.  

 



   

 

| 41 | 
 

 

Figura 5. Evolução do transporte ferroviário em milhões de TKU 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em CNT (2017) 

 

 

4.2.2.2. Volumes transportados 

A evolução do transporte ferroviário após as concessões é muito clara através dos 

dados históricos apresentados a seguir produção de transporte em toneladas úteis e 

toneladas quilômetro útil, índice de acidentes, velocidade média anual comercial e por 

percurso, produção de transporte por subproduto em toneladas úteis (tabelas 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9).   

As novas concessões detentoras do direito de uso das ferrovias, no ano de 2017 

transportaram 40% a mais do que o volume transportado em 2006, foram quase 150 

milhões de toneladas transportadas a mais pelas principais empresas que exploram 

as concessões ferroviárias, entre elas a Estrada de Ferro Carajás, a Ferrovia Centro 

Atlântica, a Malha Regional Sudeste e a Rumo Malha Norte. 

Os dados apresentados a seguir foram retirados do Anuário do Setor Ferroviário que 

é uma publicação que possui um conjunto de informações correspondentes ao 

desempenho das concessionárias do serviço público de transporte ferroviário de 

cargas desde 2006 até o último ano.  
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O conteúdo desta publicação possui caráter meramente informativo e foi 

integralmente obtido a partir dos dados enviados mensalmente pelas concessionárias 

ferroviárias através do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte 

Ferroviário - SAFF, nos termos Resolução ANTT nº 2.502/2007.  

 

Tabela 3. Produção de Transporte Ferroviário de Cargas, em Toneladas Úteis (TU) 

Concessionária Toneladas Úteis (milhares de TU) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 389.113 414.925 426.520 379.441 435.248 454.380 453.200 450.693 465.060 491.590 503.806 538.780 

EFC 92.591 100.361 103.670 96.267 104.949 114.543 116.428 115.006 118.454 134.713 155.252 175.333 

EFPO 1.511 862 996 646 471 400 306 210 356 369 440 465 

EFVM 131.620 136.604 133.211 104.317 131.755 133.462 127.268 125.296 126.185 132.976 129.601 129.907 

FCA 15.177 18.957 19.280 17.455 21.242 18.958 22.471 24.290 24.192 26.512 24.993 34.186 

FNSTN 0 0 1.424 1.639 2.012 2.541 3.187 3.215 4.370 5.599 5.031 7.916 

FTC 2.627 2.635 3.038 2.856 2.637 2.448 2.968 3.240 3.854 3.527 2.898 2.678 

FTL 1.519 1.814 1.643 1.467 1.529 1.431 1.389 1.212 1.218 1.220 1.320 1.330 

MRS 101.998 114.064 119.799 110.954 123.030 130.009 131.404 130.906 138.827 139.695 141.501 137.126 

RMN 5.551 6.928 8.232 10.072 10.498 11.611 13.952 14.416 15.010 16.747 14.906 20.387 

RMO 3.355 2.690 3.235 2.778 4.430 4.421 3.932 4.625 5.600 4.560 3.505 4.046 

RMP 4.221 3.473 5.229 4.917 6.719 7.490 5.702 5.336 5.440 4.734 6.013 4.051 

RMS 28.942 26.536 26.763 26.073 25.975 27.067 24.192 22.940 21.554 20.938 18.345 21.354 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 
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Tabela 4. Produção de Transporte Ferroviário de Cargas, em Tonelada-Quilômetro Útil (TKU) 

Concessionária 
Tonelada Quilômetro Útil 

(milhões de TKU) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 238.372 257.137 267.159 245.487 278.011 293.286 298.855 297.970 307.195 332.285 341.163 375.239 

EFC 76.724 83.367 87.516 83.948 91.052 99.567 102.157 101.011 104.177 118.584 136.268 155.538 

EFPO 1.005 620 747 469 273 209 190 98 151 133 131 159 

EFVM 73.442 75.511 72.783 57.929 73.480 74.830 72.866 72.009 72.670 77.157 74.559 73.518 

FCA 9.132 14.225 15.060 14.198 15.320 13.949 16.113 18.363 18.299 21.121 19.045 24.429 

FNSTN 0 0 1.026 1.155 1.524 1.874 2.512 2.457 3.508 4.797 4.456 7.315 

FTC 183 189 213 202 185 173 190 239 288 273 224 206 

FTL 678 963 920 730 728 681 703 535 604 564 652 645 

MRS 47.673 52.610 55.820 51.442 57.571 61.359 62.445 61.482 64.434 64.754 65.646 63.909 

RMN 7.446 9.394 11.297 13.887 14.618 16.073 19.451 20.594 22.948 26.110 22.998 31.663 

RMO 1.432 1.203 1.345 1.312 1.783 1.760 1.703 1.483 1.518 1.067 797 858 

RMP 2.232 1.909 3.054 3.019 4.004 4.688 4.228 3.911 3.906 3.667 4.556 3.444 

RMS 18.423 17.147 17.378 17.196 17.474 18.121 16.297 15.789 14.692 14.058 11.831 13.556 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 

 

 

Tabela 5. Índice de Acidentes - Todas as Concessionárias (2006 a 2017) 

Concessionária 
Índice de Acidentes 

(acidentes por milhão de trem.km) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EFC 7,43 4,50 6,75 5,50 4,98 4,20 3,92 3,48 4,13 3,84 2,97 2,67 

EFPO 0,00 5,91 22,81 4,02 4,47 4,95 12,38 12,31 3,02 11,50 3,01 7,09 

EFVM 5,86 4,14 2,99 4,04 3,64 2,82 2,72 2,67 2,73 2,23 2,66 2,16 

FCA 20,54 17,89 18,06 22,76 23,86 24,25 25,18 24,69 26,14 21,27 23,05 23,17 

FNSTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,43 0,00 0,00 

FNSTN 0,00 0,00 14,07 2,71 8,13 15,38 7,94 9,85 18,58 3,68 8,05 6,70 

FTC 10,16 15,27 10,00 11,51 9,66 13,78 3,89 10,67 8,66 5,74 18,72 30,12 

FTL 149,72 114,46 174,12 167,82 196,65 196,43 114,27 81,56 47,77 70,41 66,39 61,21 

MRS 6,98 6,33 6,27 6,59 6,94 8,20 9,19 6,93 7,14 8,19 6,35 7,28 

RMN 68,49 19,95 11,80 21,56 10,62 5,81 5,73 4,71 5,02 6,23 3,48 3,10 
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Concessionária 
Índice de Acidentes 

(acidentes por milhão de trem.km) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RMO 261,35 67,53 46,66 27,20 26,42 23,69 27,42 23,08 22,51 40,17 19,37 23,22 

RMP 33,67 26,05 26,90 27,51 23,58 20,51 24,21 21,09 15,77 23,43 16,05 12,13 

RMS 13,82 10,35 15,60 16,96 17,40 15,70 16,11 17,44 17,38 29,25 23,13 22,62 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 

 

 

Tabela 6. Velocidade Média Anual Comercial (VMC) do Transporte Ferroviário de Cargas - Todas as 

Concessionárias (2006 a 2017) 

Concessionária  

VMC 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EFC 27,45 25,64 24,28 29,27 28,94 25,45 23,51 23,91 22,98 22,47 24,07 24,89 

EFPO 22,42 25,66 22,22 22,62 21,86 20,38 22,10 22,02 21,52 21,58 22,11 21,82 

EFVM 21,52 21,45 22,55 23,87 23,50 22,89 22,82 24,83 25,63 26,30 27,56 27,39 

FCA 15,84 15,50 15,07 14,99 14,61 14,92 14,71 14,50 13,95 13,12 12,22 11,99 

FNSTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FNSTN 0 0 25,50 28,72 21,08 19,58 21,33 16,17 17,63 18,00 18,41 19,96 

FTC 24,12 17,56 18,94 18,58 18,67 20,18 22,28 22,18 22,17 19,95 20,47 21,81 

FTL 12,43 13,52 11,66 11,30 10,70 8,65 8,81 8,49 8,77 9,30 9,53 9,18 

MRS 17,29 17,15 17,14 17,17 15,29 15,35 15,08 15,37 15,88 16,28 16,14 16,66 

RMN 30,91 32,51 24,28 23,86 16,59 15,60 12,48 11,92 13,25 13,56 12,48 12,79 

RMO 10,71 15,10 17,99 18,18 14,33 12,74 9,50 11,55 10,41 9,67 9,64 9,08 

RMP 12,39 21,48 26,15 23,83 23,90 14,34 11,47 12,13 13,32 13,85 12,25 12,74 

RMS 18,25 23,88 21,48 20,91 16,99 14,96 11,71 13,49 14,49 13,57 11,83 12,21 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 
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Tabela 7. Velocidade Média Anual Percurso (VMP) do Transporte Ferroviário de Cargas  

Concessionária 

VMP 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EFC 29,78 27,48 31,71 45,90 49,07 48,21 47,17 48,53 47,04 46,52 28,63 25,67 

EFPO 26,58 30,43 26,35 26,82 25,92 25,05 26,21 26,11 25,53 25,59 26,19 25,89 

EFVM 34,89 34,09 36,44 36,89 40,03 40,60 42,44 41,89 38,74 34,79 31,40 31,38 

FCA 22,01 21,16 22,48 21,36 21,84 22,56 22,69 23,35 23,43 22,43 21,81 21,61 

FNSTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FNSTN 0 0 32,03 33,17 32,80 25,51 32,57 33,61 31,53 31,16 31,16 32,23 

FTC 25,95 24,65 25,64 24,88 25,18 27,13 28,80 28,51 27,65 26,63 26,44 27,51 

FTL 15,63 16,70 14,88 13,99 13,50 12,20 13,52 13,23 13,51 13,40 13,29 12,77 

MRS 29,17 29,24 29,40 31,24 29,61 30,28 32,99 32,95 33,74 34,87 35,82 36,11 

RMN 43,15 41,23 30,88 30,68 25,90 17,53 14,10 13,40 14,67 14,63 13,33 13,36 

RMO 17,38 21,75 24,24 23,40 26,02 14,38 10,92 13,36 12,26 11,61 12,23 11,73 

RMP 21,89 28,96 34,57 31,07 28,50 15,87 12,69 13,70 14,57 15,21 13,53 13,86 

RMS 25,89 33,14 28,26 29,05 29,19 17,49 13,17 14,85 16,21 15,73 14,15 14,12 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 

Tabela 8. Produção de Transporte Ferroviário de Cargas, por Subgrupo de Mercadoria, em Toneladas 

Úteis (TU) - Todas as Concessionárias (2006 a 2017) - Parte 01/02 

Ano Total 
Minério 

de Ferro 

Adubos e 

Fertilizantes 

Extração 

Vegetal e 

Celulose 

Produção 

Agrícola 
Açúcar 

Soja e 

Farelo de 

Soja 

Outros - 

Produção 

Agrícola 

Carvão/ 

Coque 

2006 389.113 281.691 6.232 4.126 4.635 4.998 23.849 0 11.380 

2007 414.925 307.431 5.823 4.280 9.194 4.410 19.235 0 12.673 

2008 426.520 316.310 5.349 3.816 7.558 6.037 20.695 0 13.571 

2009 379.441 277.951 4.539 3.878 8.121 6.504 21.449 0 10.677 

2010 435.248 324.811 4.953 4.053 10.288 9.127 20.643 0 12.364 

2011 454.380 343.180 5.372 4.297 8.253 10.968 22.755 0 11.293 

2012 453.200 342.701 5.326 4.423 14.554 9.628 19.948 0 11.468 

2013 450.693 341.270 4.605 4.976 14.792 10.204 20.578 0 11.490 

2014 465.060 356.634 3.920 6.104 13.298 11.901 20.962 0 12.086 

2015 491.590 378.622 3.481 5.572 16.457 12.383 22.998 0 11.092 

2016 503.806 397.639 4.340 5.580 10.486 14.359 22.820 0 9.743 

2017 538.780 416.367 3.761 6.479 18.211 14.018 30.014 0 10.328 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 
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Tabela 9. Produção de Transporte Ferroviário de Cargas, por Subgrupo de Mercadoria, em Toneladas 

Úteis (TU) - Todas as Concessionárias (2006 a 2017) - Parte 02/02 

Ano Total Cimento 
Granéis 

Minerais 

Ind. 

Cimenteira e 

Const. Civíl 

Ind. 

Siderúrgica 

Comb., 

Deriv. do 

Petr. 

e Álcool. 

Carga Geral 

 - Não 

Conteineriza

da 

Conteiner 
Demais 

Produtos 

2006 389.113 3.248 8.887 4.384 21.287 9.870 2.368 2.156 0 

2007 414.925 3.446 9.262 4.796 21.506 9.497 910 2.463 0 

2008 426.520 3.644 9.997 4.998 20.546 10.306 953 2.740 0 

2009 379.441 3.381 8.974 4.693 14.309 10.574 344 4.047 0 

2010 435.248 3.487 10.499 5.081 17.278 9.886 145 2.633 0 

2011 454.380 3.733 10.756 4.955 16.218 9.970 211 2.420 0 

2012 453.200 3.021 8.743 4.406 16.312 10.017 206 2.447 0 

2013 450.693 2.999 8.458 3.488 15.225 9.493 216 2.888 9 

2014 465.060 2.858 6.569 3.236 14.360 9.526 149 3.459 0 

2015 491.590 2.871 7.281 2.729 15.015 9.194 110 3.784 0 

2016 503.806 2.880 7.031 2.100 14.446 8.690 69 3.623 0 

2017 538.780 2.568 7.397 1.599 15.429 8.880 51 3.678 0 

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2017. 

 

4.2.3. A prestação de serviços sob a ótica da ferrovia 

O dia a dia das empresas passa por uma série de atividades ligadas a sua gestão e 

ao relacionamento com os clientes, sendo esse segundo item, de mensuração 

qualitativa, que depende de uma cultura interna muito voltada a entender o que o 

mercado necessita.   

Nóbrega (2012) diz que “uma estratégia de serviço define de que forma o serviço pode 

ser incorporado à estratégia da organização, formulando a proposta de valor para o 

cliente alvo”. 

Sobre o segmento de transporte ferroviário, as empresas deste setor trabalham com 

processos bem definidos para buscar a eficiência nas suas operações. Com estruturas 

robustas, precisam de modelos estabelecidos que possuem variações praticamente 

nulas para entregarem um nível de serviço que atenda ao mercado em que opera.  

Essas características específicas são base para um plano estratégico de prestação 
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de serviços que desencadeiam uma série de fatores para desenvolver um 

relacionamento com o seu público alvo, passageiros e embarcadores de carga.  

Segundo Nobrega (2012), cada vez mais os serviços têm assumido importância na 

estratégia e operação de empresas. Se a empresa é do setor de serviços, precisa 

melhorar o serviço ao cliente – aquilo que alguns autores chamam de “o serviço do 

serviço”. O serviço que a empresa já presta – seja transporte, saúde, educação, 

comércio, ou outro – pode ser considerado seu “produto”, e a estratégia de serviço 

poderá ajudar em definir como o “serviço do serviço”, ou os serviços acessórios, 

podem contribuir para a estratégia organizacional. 

O Brasil nos últimos anos vem buscando as primeiras colocações no ranking mundial 

de exportações de alimentos, hoje é o maior exportador de carne bovina, de carne de 

frango, laranja, açúcar, café entre outros produtos que estão no topo da lista de 

produtos mais exportados. As ferrovias estão investindo altos valores financeiros e 

humanos para contribuir com a logística de exportação e tornar o pais mais 

competitivo no mercado externo. O portal do Jornal O Globo, publicou no dia 

03/05/2018 uma notícia que cita os investimentos estimados pelas empresas 

concessionárias ferroviárias com a antecipação da renovação das concessões. De 

acordo com os planos do governo, serão renovados – antecipadamente por mais 30 

anos – cinco contratos de concessão: Malha Paulista (Rumo Logística), as ferrovias 

Vitória-Minas e Estrada de Ferro Carajás (Vale), Malha Regional Sudeste (MRS 

Logística) e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA). Em contrapartida, as empresas devem 

se comprometer a investir R$ 25 bilhões no setor ao longo do prazo dos contratos. 

Um estudo realizado por Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), divulgado no evento VII Seminário Brasil nos Trilhos realizado 

em Brasília afirma que, a renovação antecipada das concessões de ferrovias pode 

resultar em investimentos de R$ 10 bilhões, no curto prazo. Sem esse mecanismo ou 

caso o governo decida fazer novas licitações, o Brasil adiará esses investimentos por 

um período entre 10 e 15 anos. "São impactos relevantes", conclui o levantamento.  

O estudo reforça que o crescimento do país passará obrigatoriamente pela ampliação 

dos investimentos nas ferrovias e que há espaço para transferir das estradas para as 
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ferrovias 40 milhões de toneladas de produtos - o que poderá reduzir o custo do frete 

em 30%. Enquanto a participação das rodovias na matriz de transporte brasileiro é de 

65%, das ferrovias é de apenas 15%. 

O transporte ferroviário é mais eficiente, diz o estudo. Um vagão comporta 100 

toneladas, enquanto um caminhão (bi-trem), 36 toneladas. Mas no Brasil, existem 1,7 

milhão de quilômetros de estradas e apenas 30 mil quilômetros de malha ferroviária. 

Os efeitos de uma inversão ocorreriam na melhoria de mobilidade urbana, redução de 

acidentes e na emissão de gás carbônico, além de queda no custo do frete.  

Com base nesses estudos e fatos é que as ferrovias afinam suas estratégias de 

serviços em um mercado tão demandado e carente de transporte ferroviário. 

 

4.2.4. Expansão do segmento Passageiros 

Consciente da necessidade de integração entre meios de transporte, os governos 

estaduais têm se empenhado em elaborar planos integrados de transportes. Assim, 

foi desenvolvido o SIM – Sistema Integrado de Transportes Metropolitanos na gestão 

entre 1991 e 1995 e, depois, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos 

desenvolveu o Plano Integrado de Transportes Urbanos (PITU) como forma de 

inovação do SIM na sua metodologia de planejamento, sendo não mais permanente 

como era no SIM, mas sendo um plano aberto, estratégico que tem o objetivo de 

atingir a cidade desejada, permitindo através do START7, recalcular as projeções do 

plano conforme os acontecimentos reais durante o período abrangido (2000 – 2020).  

A inovação do plano também esteve na participação dos municípios e da formação do 

Grupo de Planejamento Estratégico para a formulação da “Visão Futura da 

Metrópole”, participação que não constava no antigo SIM, que era um programa 

permanente, sem flexibilidade. 

 

                                                           

7 START – Strategic and Regional Model, o modelo simulador estratégico e regional, desenvolvido para a 
simulação dos impactos das estratégias propostas e obtenção de seus indicadores de desempenho futuros. 
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4.2.4.1. Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU 

O Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020 – PITU 2020 é um plano 

estratégico de transportes para a Região Metropolitana de São Paulo que objetiva 

promover a acessibilidade na Região através do transporte público, reduzir os 

congestionamentos viários da metrópole e garantir a qualidade de vida. É um 

processo contínuo de planejamento dinâmico, democrático e realista que incorpora 

mudanças sociais, econômicas e de gestão do transporte e propõe medidas de 

financiamento e investimento.  

O primeiro PITU, lançado no ano de 1999 tinha como ano meta para a realização de 

todos os projetos o ano 2020 e para esse ano foram estimados população, distribuição 

de empregos e demanda. No entanto, com o passar dos anos, o plano foi sendo 

revisto a cada 5 (cinco) anos, atualmente está vigente o PITU 2025 e é previsto que 

seja produzida a atualização para 2040. 

O PITU foi elaborado a partir da situação caótica que a Região se encontra. A Rede 

de Transportes e o sistema viário estão estrangulados, o que diminui a mobilidade e 

a qualidade de vida. Isso demonstra que o modelo urbano deve mudar: o transporte 

coletivo deve ser privilegiado. 

Esse Plano foi elaborado para que a população se sinta estimulada a utilizar o 

transporte coletivo, que recebeu muitos investimentos, mas tão lentamente que não 

foi suficiente para suprir a necessidade dos passageiros. A elaboração do Plano teve 

como elemento de estudo a Visão Futura da Metrópole que ilustra a cidade desejada 

em 2020. 

4.2.4.1.1 Fundamentos e Premissas 

A Região Metropolitana de São Paulo exerce função estratégica no desenvolvimento 

do país e integra uma rede de cidades configuradas como grandes complexos 

econômicos, com relações econômicas internacionais – as “cidades mundiais”. 

São centros financeiros, de produção, comunicação e convergência da rede de 

transportes. Mas esta estrutura urbana e econômica é alterada em função das 

transformações na base produtiva, na tecnologia e na economia globalizada, fazendo 
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com que as indústrias se desloquem da Região Metropolitana para o interior 

(principalmente eixos Campinas e Vale do Paraíba), aumentando na metrópole as 

atividades terciárias. 

As “cidades mundiais” possuem papéis estratégicos na economia, principalmente no 

Mercosul, Mercado Comum Europeu e Nafta, que competem para assumir esses 

papéis, demonstrando suas vantagens, tais como a existência de rede de 

infraestrutura e serviços. 

São Paulo, no entanto, mesmo sendo considerada capital do Mercosul, enfrenta o 

desafio de superar as deseconomias urbanas, tendo o congestionamento do 

transporte como umas das mais graves, causando a perda da mobilidade e de 

qualidade de vida e demonstrando o esgotamento do modelo que privilegia o 

transporte individual. 

Esse favorecimento é consequência de um modelo “rodoviarista” de política de 

transportes, que resultou na construção de rodovias, aumento da frota de veículos, 

ausência de investimentos em ferrovias (privilegiando o transporte rodoviário de 

cargas). 

À medida que aumentou o uso do transporte individual (10,1% de 1977 para 1997), 

portanto, as viagens de transporte público diminuíram 10,2% no mesmo período. Esse 

aumento é consequência de uma série de fatores, inclusive os investimentos 

descontínuos e lentos em transportes públicos, comparativamente aos investimentos 

em sistema viário, que foram relativamente maiores. 

Os congestionamentos aumentaram a partir de 1994, com o crescimento econômico, 

mesmo este não tendo sido muito grande. A taxa de motorização8 aumentou 43 pontos 

entre 1987 e 1997 e ao mesmo tempo o índice de mobilidade9 baixou 0,09 ponto nos 

mesmos dez anos. 

“Além de aumentar os custos operacionais do sistema de transportes e reduzir a 

                                                           

8  A taxa de motorização é um índice medido em número de veículos por mil habitantes. 
9  Índice de Mobilidade Geral (IM). É dado em número de viagens por habitante. IM = V/P, onde V = total de 
viagens motorizadas na RMSP e P = total da população da RMSP.  
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produtividade da economia urbana, em razão da queda da mobilidade e da 

acessibilidade, os congestionamentos atuam negativamente sobre a qualidade do ar 

e sobre os índices de acidentes. Tais impactos transformam os congestionamentos 

em um dos principais obstáculos a serem superados na busca de competitividade para 

a metrópole de São Paulo” (SÃO PAULO,1999) 

Com todas as causas e consequências do diagnóstico da situação do transporte na 

Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, aponta-se uma grande preocupação 

com o sistema de transportes no futuro se o crescimento demográfico continuar a 

existir e a renda continuar a ser mal distribuída. A isso, soma-se a aceitação pela 

população de serviços alternativos de transportes (ônibus e lotações clandestinos) o 

que sugere ao poder público que sejam pensadas novas alternativas de transporte 

para atender à demanda da população. 

O PITU 2020 é um plano estratégico e não um plano estático, pretendendo ser um 

instrumento de apoio à tomada de decisões sobre políticas de transporte na RMSP. A 

elaboração do PITU 2020 contou com a participação e envolvimento dos técnicos de 

planejamento, transporte e operadores da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, 

de suas empresas vinculadas10 e dos municípios da RMSP11, para implementar 

instrumentos de cooperação entre os municípios e o governo estadual. 

O Plano foi elaborado com o objetivo de atingir a cidade desejada pelos cidadãos, que 

foi traduzida na expressão “Visão Futura da Metrópole” que possui os seguintes 

princípios: competitividade econômica, saúde do ambiente urbano, equilíbrio da 

estrutura urbana, responsabilidade na gestão metropolitana e cidadania e consciência 

metropolitana, resumidos na Tabela 10. 

 

                                                           

10  Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 
CPTM, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU. 
11  Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, 
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guraraema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Itquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, 
Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra, 
Vargem Grande Paulista. 
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Tabela 10. Visão Futura da Metrópole 

A cidade que queremos é: 

Uma metrópole 
competitiva, 

As diversidades econômicas dos 
municípios formam um conjunto 
multifuncional eficaz.  

A metrópole está inserida na nova 
ordem mundial. 

Setor de serviço aprimorado; 

Destaque para funções gerenciais, de 
desenvolvimento tecnológico, lazer e cultura; 

Liderança econômica no Brasil; 

Funções partilhadas com Campinas, Baixada 
Santista, Vale do Paraíba e Sorocaba; 

Cidade mundial. 

saudável, 

O modelo de desenvolvimento é 
sustentável.  

A metrópole propicia o desenvolvimento 
integral do homem. 

Os recursos naturais são usados 
racionalmente. 

Oportunidades de trabalho diversificadas; 

Diminuição dos desníveis sociais; 

Erradicação dos bolsões de moradia precária; 

Mais áreas verdes, preservadas; 

Cidade mais bela; 

Boa qualidade do ar; 

Adequada oferta de saneamento; 

Cursos d’água saneados, enchentes controladas. 

equilibrada, 

Um espaço mais harmonioso.  

O cuidado com a cultura e os espaços 
públicos. 

Predominância de locais mistos de residência, 
comércio e serviços; 

Centros dinâmicos de bens e serviços ampliados; 

Oferta de infra-estrutura, habitação e serviços 
urbanos equilibrada; 

Meios de transporte eficientes, confortáveis e 
seguros; 

Poderosa rede de comunicações; 

Centro revitalizado; 

Marcos culturais e históricos valorizados; 

Espaços múltiplos para interação social. 

responsável, 

Programas e metas são executados sem 
descontinuidade, mesmo com as 
mudanças administrativas.  

Todos os poderes se manifestam sob a 
gestão metropolitana. 

Processo contínuo e integrado de planejamento; 

legislação adequada de uso do solo e ambiental; 

mecanismos de gestão reguladores, definidores e 
financiadores da agenda de investimentos; 

sociedade civil com representação nos órgãos 
decisores sobre a metrópole. 

e cidadã. 

Um habitante consciente de sua 
cidadania e sua identidade 
metropolitana.  

Os cidadãos se orgulham de sua cidade. 

Solidariedade, base da consciência e prática 
políticas; 

oportunidade de vida digna, com acesso a bens e 
serviços para todos; 

equipamentos e serviços para integração de 
crianças, idosos e deficientes físicos; 

vida cultural e de lazer intensa; 

metrópole segura. 

Fonte: SÃO PAULO (1999) 
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Nesse contexto, foram definidos cenários econômicos, subsidiando as estimativas da 

demanda futura de transporte de modos diferentes para se chegar o quanto mais 

próximo da cidade futura e em seguida, definidos cenários e estratégias para a 

implantação do plano, que representam as intervenções propostas para o sistema de 

transporte futuro abrangendo investimentos em infraestrutura, medidas de gestão em 

transporte que regulam o uso da infraestrutura proposta, medidas de gestão no 

transito para o controle do uso do automóvel e políticas de preços que regulam tarifas 

de estacionamento, pedágios e outras medidas, em três horizontes: curto, médio e 

longo prazos. 

Concretamente, o horizonte de curto prazo propõe a realização das obras e 

investimentos comprometidos, ou em andamento. Esses são periodicamente 

atualizados, de acordo com a efetiva realização. Nas estratégias de médio e longo 

prazos, o PITU prevê a expansão do sistema de transportes, em especial o sistema 

sobre trilhos12. 

As características do tráfego e dos transportes se modificam à medida que há 

transformação na organização do trabalho, consequência das mudanças da metrópole 

produtiva para centro de prestação de serviços especializados, onde os 

deslocamentos não mais se caracterizam como pendular (casa – trabalho – casa) e 

sim em cadeias de viagens interligadas (casa – trabalho – cliente – escola – ... – casa). 

Esta configuração da organização do trabalho se dá essencialmente pelo surgimento 

de novas centralidades na Região Metropolitana, pela difusão do automóvel, pela 

expansão dos serviços em subcentros periféricos, pelo trabalho em casa e pelos 

serviços noturnos (24 horas), que favorecem a dispersão do fluxo de viagens em 

horários diferenciados e desconcentrados. O automóvel possui maior flexibilidade e 

seria o transporte que melhor se ajustaria a esse modelo, mas surgem as 

deseconomias de aglomeração: poluição do ar, acidentes e congestionamentos. 

(CADAVAL, 2002). 

                                                           

12 A expansão do sistema de transportes como um todo considera o potencial aumento da renda ao longo dos 
anos. À medida que aumenta a renda da população, aumenta a mobilidade. 
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Considerando que o sistema sobre trilhos é o elemento estruturador do sistema de 

transporte coletivo da Região Metropolitana de São Paulo devido a sua alta 

capacidade de transporte, foram propostas três alternativas de rede de trilhos – 

central, aberta e densa – com os princípios: 

 Considerar os investimentos já definidos no PITU; 

 Intensificar o uso dos leitos ferroviários como linhas de alta capacidade de 

transporte; 

 Ligar os aeroportos à rede de alta capacidade; 

 Priorizar os atendimentos a grandes demandas com sistemas de transporte de 

alta capacidade sobre trilhos, privilegiando o combate à poluição atmosférica. 

Diversas redes de transporte foram simuladas e resultou a melhor alternativa a rede 

caracterizada pela expansão além dos limites do município de São Paulo e pela 

combinação de tecnologias diferenciadas de transporte sobre trilhos.  

 

4.2.4.1.2 Rede de Trilhos 

A rede de trilhos, operada pelo Metrô e pela CPTM, tem atendimento aos mais 

importantes núcleos urbanos e sua ligação com o município de São Paulo.  Terá 

operação conjugada do Trem Regional de longo percurso nos atuais leitos ferroviários 

que atravessam a Região Metropolitana da São Paulo, propiciando a ligação aos pólos 

metropolitanos próximos como Sorocaba, São José dos Campos e a Região 

Metropolitana de Campinas. 

Haverá a melhoria dos trens da CPTM através do Trem Aproximador que deve 

melhorar o sistema de trens da CPTM utilizando via compartilhada nos trechos 

comuns à operação das linhas do metrô em nível, para atendimento às áreas 

periféricas internas à Região e do Trem Especial dos Aeroportos, ligando Guarulhos, 

Congonhas e Campo de Marte. 

A rede estrutural de trilhos urbanos foi concebida de forma a prover um sistema 

integrado, com complemento de outros modais - incluídos os sistemas municipais - 



   

 

| 55 | 
 

interligar polos regionais, induzir novas formas de ocupação urbana, priorizar as 

grandes demandas com sistemas de transporte de alta capacidade, privilegiando o 

combate à poluição atmosférica, segregar os serviços ferroviários de carga, 

eliminando ou diminuindo a passagem dela pela cidade e racionalizar o sistema sobre 

pneus com a redução de frota. 

Segundo o PITU 2020, a rede metroviária proposta tinha 284 km de linhas de metrô e 

metrô leve (monotrilho), a rede de trens metropolitanos (ou trem aproximador), 

operado pela CPTM, teria 88 km modernizados, 44 novos km de linhas de trens de 

aeroportos e 177 km de trens regionais até 2020. Os investimentos eram da ordem de 

R$ 24 bilhões (SÃO PAULO, 1999). 

Atualmente, o Governo de São Paulo prevê a implantação de mais de 117 km de 

linhas de metrô e metrô leve (monotrilho). A CPTM terá mais 16 km linhas do trem 

metropolitano, além dos projetos dos trens regionais, que interligam a região 

metropolitana de São Paulo, com regiões como Santos, Campinas e São José dos 

Campos. 

Assim, com a expansão do sistema sobre trilhos na Região Metropolitana de São 

Paulo, haverá potencial de demanda para o mercado de maquinistas, uma vez que 

nem todas as linhas estarão atendidas a curto e médio prazo com sistemas driveless, 

ou seja, que não necessitam de operadores/maquinistas para conduzir os trens. 

 

4.2.5.  Gestão de carreira do operador ferroviário 

As ferrovias sofreram uma grande mudança referente aos índices de produtividade e 

segurança após migrarem do sistema regido diretamente pelo governo federal para 

concessão privada na segunda metade da década de 1990.  

Na ocasião houve, por parte das concessionárias, grandes investimentos no setor, 

com modernização de sistemas, investimentos em novas tecnologias, diversificação 

da oferta de serviços, parcerias com clientes, a conscientização da segurança, entre 

outros, que trouxeram como consequência o aumento de demanda pelo transporte 

ferroviário (PEREIRA, 2009). 
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Sob esse aspecto, é possível citar que houve ganhos de desempenho operacional 

nas malhas concedidas com aumento da produtividade de pessoa, das locomotivas e 

vagões, bem como a redução de acidentes e custos operacionais, em relação ao 

período estatal, conforme demonstra a tabela a seguir.  

 

Tabela 11. Comparação do setor ferroviário após concessão 

 

Fonte: CNT – Pesquisa Ferroviária 2007. In: PEREIRA, 2009, p. 46. 

 

Com o crescimento da produção, a demanda por mão de obra de maquinistas 

aumentou proporcionalmente aos volumes produzidos, o que se tornou uma questão 

complexa para as empresas enfrentarem, uma vez que é um tipo de mão de obra 

muito especifica e escassa no mercado. Há grande dificuldade em ter esse profissional 

num curto prazo de tempo – pois há a necessidade de treinamentos longos – que 

acompanhe a real necessidade das empresas ferroviárias. O profissional que detém 

de experiência, mesmo quando migra de uma empresa para outra, precisa de um 

período mínimo entre 3 e 4 meses de acompanhamento operacional para conduzir um 

trem sem a companhia de um inspetor de operação. 

Atualmente, a gestão da carreira desse profissional é conduzida pelas empresas, que 

encontraram nesse modelo de formação de mão de obra, uma forma de amenizar as 

dificuldades que encontram no mercado de trabalho da disponibilidade de 

maquinistas.  
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Segundo Dutra (2010), é preciso olhar para frente, em virtude dos planos de expansão 

das ferrovias, com as renovações de concessão por mais 30 anos de utilização. 

Quando se olha para as estruturas, deve-se projetá-las para o futuro, como por 

exemplo, como será a estrutura organizacional daqui cinco anos ou quais as 

oportunidades que ela oferece, ou ainda, como preparar as pessoas para elas.  

Quando não existe essa visão de futuro, o resultado é uma sequência de atitudes e 

tomadas de decisão inadequadas, levando as pessoas e as organizações a um 

desperdício de energia, tempo dinheiro em seu processo de desenvolvimento. 

Essa visão retrata uma realidade das empresas, a enorme dificuldade conseguir os 

profissionais que comandam as locomotivas acompanhando as crescentes demandas 

por aumento de transporte. A visão futura na prática deixa a desejar em alguns 

aspectos em responder uma pergunta. Como tornar o profissional que detém os 

requisitos necessários para atender as ferrovias disponíveis no mercado? 

Dutra (2011) cita que desde os anos 1980, um dos grandes desafios da gestão de 

pessoas é conciliar os variados interesses pessoais como os objetivos 

organizacionais. Na gestão de carreira, combinar as possibilidades de movimentação 

oferecidas pelas organizações com o planejamento pessoal da vida profissional de 

seus empregados é algo essencial e difícil de realizar. Porém, além desses desafios, 

que se apresentam entre vários outros, atualmente é necessário considerar as 

dificuldades das organizações em manter suas estruturas de emprego.  

No contexto contemporâneo, as organizações se preocupam cada vez mais com o 

alinhamento das estratégias institucionais e com o conhecimento técnico e individual 

daqueles que pertencem a seus quadros funcionais. Nesta direção, a gestão de 

competências e habilidades trouxe de volta a expressão “plano de carreira‟, ao 

identificar metodologicamente a existência daqueles profissionais técnicos 

especializados sem perfil gerencial, mas que são fundamentais para o sucesso dos 

negócios” (FAGUNDES, 2009, p.1). 
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4.2.6. A função do operador/maquinista 

Nas ferrovias existem os operadores de ferrovia que trabalham em depósitos e 

terminais ferroviários, e maquinistas que trabalham no campo (no trem ou nas 

estações ferroviárias).  

Os maquinistas conduzem e manobram trens, bondes e metrôs, executando o 

monitoramento dos equipamentos de bordo e a condução da composição através da 

aceleração ou frenagem adequadas a cada tipo de veículo nos respectivos trechos de 

circulação, podendo ser de passageiros e cargas. Além da condução, realizam 

vistorias e inspeções na composição e tomam providências para corrigir eventuais 

falhas detectadas nos equipamentos ou acionam a equipe responsável. É necessário 

que sigam procedimentos de segurança, obedecendo a sinalização de via, acatando 

instruções enviadas por rádio e acionando freio de emergência em situação de risco, 

além também de reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção em trechos com 

perímetro urbano sem proteção.   

 

4.2.6.1. Operador de ferrovia 

Operadores de ferrovia são responsáveis pelas operações ferroviárias diárias. É o 

primeiro trabalho na carreira de profissionais que desejam se tornar maquinistas. 

Operadores de ferrovia realizam manobras de trem em depósitos e terminais 

ferroviários, inspecionam equipamentos rolantes para problemas mecânicos, 

organizam o armazenamento de carros e reconfiguram vagões e locomotivas de 

acordo com as necessidades dos clientes. 

  

http://migracao.vli-logistica.com.br/pt-br/pessoas/profissoes-na-vli.aspx
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Figura 6. Manobra de vagões no pátio da estação ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim no final de 

1993 

 

Fonte: http://vfco.brazilia.jor.br/estacoes-ferroviarias/1960-sudeste-EFL/Cachoeiro-Itapemirim-patio-

ferroviario.shtml  

 

4.2.6.2. Maquinista 

Maquinistas operam trens de carga e de passageiros entre estações, solicitam 

paradas em terminais, bem como executam manobras em depósitos, de acordo com 

rígida segurança e normas de qualidade. 

Nas empresas ferroviárias, a posição de maquinista é muito valiosa, já que estes 

profissionais desempenham um papel fundamental nas operações de trilhos. Eles 

analisam registros do diário de bordo, preparam, inspecionam, testam e operam 

locomotivas; monitoram os diferentes instrumentos do painel de controle; trocam 

informações sobre os movimentos do trem com as centrais de controle de tráfego e 

carregam a responsabilidade geral pelos movimentos do trem; controlam a abertura e 

o fechamento de portas, inspecionam o estado da carga no início e no fim das viagens 

e guardam um registro dos movimentos da carga. 

Além disso, preparam relatórios sobre incidentes e anomalias e, ao fim das viagens. 

http://vfco.brazilia.jor.br/estacoes-ferroviarias/1960-sudeste-EFL/Cachoeiro-Itapemirim-patio-ferroviario.shtml
http://vfco.brazilia.jor.br/estacoes-ferroviarias/1960-sudeste-EFL/Cachoeiro-Itapemirim-patio-ferroviario.shtml
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Após muitos anos de serviço, muitos maquinistas passam a trabalhar como 

instrutores, ajudando novos maquinistas, tanto nas salas de aula quanto no trabalho. 

Figura 7. Maquinista na cabine operacional 

 

Fonte: Disponível em: <http://mapio.net/pic/p-121601792/> 

 

Para a função maquinista é necessário um longo período de treinamento e 

capacitação, pois este profissional terá em suas mãos, grande responsabilidade sobre 

a condução e circulação segura de uma composição muitas vezes realizada sozinho 

e em horários variados dependendo da modalidade (Carga ou Passageiro). Uma 

operação errada ou quaisquer negligencia sobre as normas de segurança podem 

provocar um enorme dano, que seja no patrimônio da empresa e clientes, ou mesmo 

em vidas Humanas.  

O início da capacitação começa pela aquisição de conhecimentos sobre as 

tecnologias ferroviárias, incluindo princípios sobre segurança e a filosofia sobre o 

regulamento de operações, que incute nos riscos associados à exploração ferroviária 

e dos diversos meios a aplicar para os controlar. A orientação sobre a composição 

vem em seguida com os requisitos técnicos relativos às locomotivas (tração), vagões, 

http://mapio.net/pic/p-121601792/
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carros de passageiro e outros materiais circulantes de apoio. 

Na formação específica sobre o material circulante, o maquinista deve ser capacitado 

para desempenhar as funções: 

 Verificar as capacidades da locomotiva se estão em boas condições e em 

funcionamento pleno, as indicações que constam nos instrumentos de bordo, e se 

os dispositivos de segurança funcionam corretamente, realizando qualquer 

operação preventiva de manutenção, com carácter de rotina. 

 Conhecer todos os comandos e indicadores de bordo colocados à sua disposição, 

as estruturas mecânicas, os reservatórios e dispositivos de alimentação de 

combustível, os símbolos utilizados para o transporte de mercadorias perigosas e 

a sinalização de trafego, o sistema de registo da viagem e a disposição da mesma, 

os sistemas eléctricos e pneumáticos, os equipamentos de comunicação, os 

elementos constitutivos do material circulante, os dispositivos específicos do 

material rebocado e o sistema de frenagem. 

 Realizar Teste de freios verificando e calculando antes da partida, se a força de 

frenagem está adequada para a composição a ser rebocada de acordo com os 

procedimentos e normas  

 Conhecer a linha em que irá atuar e sobre sua velocidade máxima admitida para 

a composição em função das características da linha. 

 

O Conhecimento da Via Permanente é imprescindível para poder prever problemas e 

reagir adequadamente sobre a condução de forma segura, além do melhor 

desempenho na condução, reduzindo esforço e gerando economia. Para isso deve-

se conhecer o trecho que irá operar e ser treinado para obter a melhor condução que 

se deve atentar quanto ao tamanho da composição e o perfil vertical e longitudinal da 

linha. 

Para a capacitação dos novos maquinistas tem-se utilizado simuladores que podem 

redesenhar o traçado dos trechos de atuação, fazendo com que os alunos consigam 

visualizar as forças de impacto geradas pela aceleração e frenagem em cima da 
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composição. Isso se dá porque em uma realidade de operação as composições são 

extensas e em consequência disto, ocorre por exemplo em determinada situação a 

locomotiva (cabeça do trem) estará tracionando para vencer uma rampa e no restante 

da composição terá diversas forças de tração ou compressão a depender de onde 

estará cada veículo no perfil da linha, conforme Figura 8. 

 

Figura 8. Perfil do trecho Campo Grande - Miranda da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 

 

Fonte: http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1927-Estrada-Ferro-Noroeste-Brasil-4-Campo-Grande-Miranda.shtml> 

 

4.3. Benchmarking 

O Benchmarking vem da palavra em inglês benchmark, que tem como significado a 

palavra referência (CAMP,1993). É um processo de comparação das melhores 

práticas de uma empresa, com relação a outras, sendo atualmente uma importante 

ferramenta de gestão dentro de empresas, pois permite conhecer e pôr em prática 

ações já bem-sucedidas, assim como verificar as ações falhas, e não incorrer no risco 

de colocá-las em prática da mesma forma falha. O benchmarking pode ser utilizado 

para comparar produtos, serviços e práticas empresariais. Ele pode ser realizado 

através de pesquisas em bancos virtuais ou de forma presencial, ou seja, através de 

visitas e entrevistas com representantes das empresas estudadas. 

http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1927-Estrada-Ferro-Noroeste-Brasil-4-Campo-Grande-Miranda.shtml
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O feedback recebido sobre o que está funcionando ou não na empresa, ajuda os 

executivos a tomarem as melhores decisões a fim de aprimorarem seus resultados e 

o desenvolvimento de práticas melhores, com processos mais curtos, eficazes e 

sustentáveis. Analisando as empresas parceiras e concorrentes, possibilita uma lista 

imensa de novos aprendizados, tanto devido aos acertos, mas também aos erros 

cometidos por eles, aprender com os erros dos outros é vantajoso. 

Na sequência do processo de Benchmarking, após o estudo das empresas, será 

necessário juntar todos os dados coletados e checar resultados, através de 

comparações factíveis, ou seja, o que pode ser aplicado ao ramo de atividade 

estudado. Essa já é a fase final desta prática e caberá ao corpo diretivo da 

organização a decisão sobre mudanças que pode ser básica a estruturais em uma 

companhia. 

Em nosso estudo, fizemos benchmarking com empresas do ramo de transporte, 

aeroviário e marítimo em âmbito nacional e uma empresa do ramo ferroviário, que 

opera trens no Japão. O motivo dessa escolha, foi baseado nas empresas requererem 

certificações/habilitações de seus operadores, para poderem conduzir seus 

respectivos veículos. Com esse estudo, pudemos tirar conclusões sobre a real 

necessidade da criação de uma habilitação para a categoria de maquinistas 

(operadores ferroviários), objetivo desse trabalho. 

Além disso, pesquisamos os modelos de habilitação para condutores de outros modos 

de transporte: a Carteira Nacional de Habilitação para o modo rodoviário (motoristas 

de motos, automóveis, ônibus, caminhões), a habilitação aeroviária (pilotos), e a 

habilitação marítima.  

 

4.3.1. Benchmarking - resultados  

A seguir, apresentaremos um breve resumo sobre o benchmarking realizado nas 

empresas PPKL, CCR Barcas e Japan Railway Company e os seus resultados. 

Na área da aviação, através da entrevista com o piloto de aviação comercial da 

empresa PPKL, foi possível constatar que existem três tipos de licença para Piloto: 
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PP (piloto privado, pilota o próprio avião - não pode realizar trabalho remunerado); PC 

(piloto comercial, pode fazer tudo menos pilotar aviões de linhas aéreas regulares), e 

PLA (piloto de linha aérea, quem pilota os jatos da ponte aérea, os aviões 

transcontinentais, etc). Com a certificação em mãos, o piloto pode fazer treinamentos 

específicos para qualquer tipo de aeronave. Com esse certificado, o piloto pode ser 

admitido em qualquer empresa área, desde que já possua a habilitação para conduzir 

a aeronave especificada. O treinamento para retirada de uma habilitação leve em 

torno de 150 horas de voo, que pode ser traduzido em uma média de 2 anos, ou seja, 

a empresa aérea economiza esse período de treinamento e pode contar com um piloto 

habilitado em pouco tempo (apenas treinamento específico de uma determinada 

aeronave). 

Fazendo uma análise do benchmarking realizado com a empresa CCR – Barcas, por 

meio de uma entrevista semiestruturada, constatou-se que existe uma certificação 

específica, que no caso do setor aquaviário é a Caderneta de Inscrição e Registro 

(CIR), que contribui para uma diminuição expressiva no tempo de treinamento dos 

empregados, além de equilibrar o nível técnico, pois o treinamento é regulamentado 

pela capitania dos portos, o que reforça ainda a proposta desse trabalho que é a 

criação de uma certificação específica para a carreira metroferroviário.  

Quanto ao Benchmarking realizado com a empresa JR – Japan Railway Company 

(Companhia Ferroviária do Japão), pode-se constatar que a Secretaria de Transporte 

Regional do país emite a habilitação com base na “portaria relacionada a habilitação 

de operador do veículo motorizado” (Ministério da Terra, Infraestrutura Transporte e 

Turismo). A grande diferença que pudemos observar, é que dentro de uma mesma 

linha férrea existem diversos operadores, e desse modo, uma habilitação padrão faz-

se extremante necessária, pois a condução dos operadores destas empresas deve 

ser similar nos diferentes trechos operados por empresas diferentes. 

Em resumo, analisando as 3 empresas onde foram realizados o benchmarking, pode-

se verificar que a existência de uma habilitação padronizada e homologada, seja pelo 

governo ou por uma instituição habilitada, diminui de forma expressiva a necessidade 

de treinamento interno na empresa, além de garantir uma melhor qualidade e 



   

 

| 65 | 
 

confiabilidade ao sistema de transporte e seus usuários. 

 

4.3.2. Habilitações nos sistemas de transporte 

Este capítulo tem por objetivo, a análise dos tipos de habilitações/certificações 

específicas, aplicadas aos diferentes modos de transporte. Ao final deste capítulo, 

seremos capazes de reforçar a proposta principal deste trabalho, que é a criação de 

uma carteira de habilitação para o setor metroferroviário. 

Para se conduzir um meio de transporte é essencial que condutor esteja 

devidamente preparado e habilitado. Para isso, existem cursos práticos em diferentes 

ambientes. Esses cursos podem ser internos, onde a habilitação é realizada de forma 

exclusiva para a empresa onde o referido condutor irá atuar, ou de forma externa, ou 

seja, o condutor realiza treinamento em órgãos/instituições de ensinos 

público/privadas e ao final recebe a habilitação específica para a sua área de atuação. 

No decorrer desse capítulo detalharemos mais o assunto. 

A licença/habilitação que mais conhecemos é a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), pois grande parte da população possui este tipo de habilitação: 

60,7 Milhões de Brasileiros13.  

Além da CNH, que é uma habilitação para transportes terrestres, existem outras 

habilitações como a BREVÊ, que é a licença para conduzir transportes aéreos, o 

ARRAIS, que é a habilitação designada para pilotos aquáticos e o CIR, esta última já 

citada no benchmarking realizado com a empresa CCR – Barcas, que se trata da 

habilitação para tripulação de barcas/fragatas. 

 

4.3.2.1. Carteira Nacional de Habilitação – CNH  

No caso do setor rodoviário, existem diferentes categorias de habilitações, que vão 

desde veículos ciclomotores de até 50 cilindradas a veículos de cargas 

                                                           

13 Disponível em: http://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/veja-o-perfil-dos-motoristas-de-seu-estado/ 
Publicado em 25.07.2015. Acesso em 07/04/2018. 

http://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/veja-o-perfil-dos-motoristas-de-seu-estado/
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perigosas/especiais, que requer grande experiência de seus condutores. Os valores 

e tempos para retirar cada habilitação variam de acordo com a categoria desejada. O 

DETRAN é o órgão responsável por emitir e fiscalizar a CNH. Como mencionado, a 

CNH possui diversas categorias, as quais serão detalhadas a seguir (DETRAN,s.d). 

 Categoria ACC: Condutor de veículos de duas ou três rodas com potência até 50 

cilindradas, cujo peso máximo, incluindo o condutor, passageiro e carga, não 

exceda 140 kg e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante não ultrapasse 

50 km/h. Ex.: Ciclomotores / Bicicletas Elétricas. 

 Categoria A: Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem 

carro lateral. Ex.: Motocicleta, Ciclomotor, Motoneta ou Triciclo. 

 Categoria B: Condutor de veículos, cujo peso bruto total não exceda a três mil e 

quinhentos quilogramas ou cuja lotação não exceda a 08 (oito) lugares, excluído 

o do motorista; contemplando a combinação de unidade acoplada reboque, desde 

que a soma dos dois não ultrapasse 3500 Kg. Ex.: Automóvel, caminhonete, 

camioneta e utilitários. 

 Categoria C: Condutor de veículos utilizados em transporte de carga, cujo o peso 

bruto total exceda a 3500 Kg. A Combinação de veículos em que a unidade 

acoplada, reboque, não exceda a 6.000 kg. Todos os veículos abrangidos pela 

categoria "B". Para retirar esta carteira é necessário ter experiência prévia de no 

mínimo 1 ano na categoria “B”, bem como não ter cometido nenhuma infração 

grave ou gravíssima no último ano, além de não poder ser reincidente em 

infrações médias. Ex.: Caminhão, tratores (de roda, de esteira ou misto) e 

equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de 

trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação. 

 Categoria D: Condutor de veículos utilizados no transporte de passageiros, cuja 

lotação exceda a 08 passageiros, excluindo o motorista. 

Todos os veículos abrangidos nas categorias "B" e "C". Para retirar esta 

habitação, é necessário possuir mais de 21 anos, bem como estar habilitado 

há pelo menos 2 anos na categoria “B” ou, pelo menos, há 1 ano na categoria “C”. 
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Ex.: Micro-ônibus, Ônibus. 

 Categoria E: Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se 

enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-

reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de 

peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.  

Condutor de combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, 

independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total.  

Ex.: Veículo com dois reboques acoplados. 

 Especializações de Categorias: Existem algumas especializações que requerem 

além da habilitação, treinamentos específicos, como por exemplo o curso MOPP, 

Curso de Movimentação de Produtos Perigosos, entre outros tipos 

 

Na Figura 9, Tipos de CNH, a seguir, temos a ilustração dos diferentes tipos de 

habilitações existentes no modal rodoviário. 

 

Figura 9. Tipos de CNH existentes 

 

Fonte: FONSECA (2017) 

 

4.3.2.2. Habilitação Aeroviária – BREVÊ 

Para se adquirir a BREVÊ, que é a licença/permissão para pilotar uma aeronave, é 

necessário a realização de treinamento específico. A licença é dividida em dois tipos: 
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Civil e militar, sendo subdividida em diferentes categorias, que variam de acordo com 

o porte do avião (tamanho, carga, quantidade de passageiros). A Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) é o órgão do governo federal responsável por emitir as 

carteiras com a licença para pilotar. 

Segundo ANAC (2016), os tipos de habilitação são as seguintes: 

 Piloto Privado (PP) – É o brevê inicial, para aeronaves mais simples, com 

determinadas condições de meteorologia ou para helicópteros. O brevê PP 

permite ao piloto voar dentro das regras visuais (VFR) e apenas como uma 

atividade de lazer. Para conseguir esta habilitação são necessários 

conhecimentos na área de navegação aérea, regulamentos, meteorologia, teoria 

de voo e conhecimentos técnicos, e após ter sido aprovado na prova teórica da 

ANAC, é necessário voar pelo menos 35 horas em um aeroclube certificado pela 

ANAC ou 40 horas em uma aeronave particular. Além deste exame, também é 

necessário a aprovação no exame médico, que inclui exame psicotécnico e das 

condições físicas e fisiológicas em geral. Os requisitos mínimos para retirar essa 

habilitação são: Mínimo de 35 horas de voo, 17 anos de idade completos, Ensino 

fundamental completo, Aprovação no exame teórico e médico, Exame médico 

renovado a cada 2 anos. 

 Piloto Comercial (PC): Permite pilotar aviões ou helicópteros, porém de maneira 

comercial, ou seja, exercendo atividade remunerada. O exame teórico possui grau 

maior de complexidade, incluindo técnicas avançadas do voo por instrumentos, 

teoria de voo a jato, conhecimento sobre motores a jato, além de meteorologia, 

navegação e regulamentos. O exame médico também é mais rigoroso e o 

treinamento prático é de, no mínimo, 150 horas de voo em aeronaves de 

aeroclube homologado ou de 200 horas de treinamento em aeronave particular, 

além de 20 horas de voo por instrumento. Para conseguir a habilitação de PC 

também é necessário o treinamento em simuladores sintéticos de voo, de no 

mínimo 40 horas. Os requisitos mínimos para retirar essa habilitação são: Mínimo 

de 150 horas de voo (incluídas as horas do PP), sendo 40 horas de simulador e 

20 horas de voo por instrumentos, certificado de PP, Ensino médio completo, 
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Aprovação no exame teórico e médico, Exame médico renovado a cada ano. 

▫ Instrutor de voo – com as siglas Instrutor de Voo de Avião (INVA) ou Instrutor 

de Voo de Helicóptero (INVH), habilita para instrutor de pilotagem de avião ou 

helicóptero, respectivamente, podendo exercer atividade remunerada como 

instrutor de voo e ainda acumular horas, pois quanto mais horas de voo tem 

um piloto, mais ele é valorizado pela experiência. Os requisitos mínimos para 

retirar essa habilitação são: 27 horas de voo ou 20 horas, caso o piloto já voe 

o tipo de avião. Aprovação nos exames teóricos e médico de um dos dois 

exames anteriores. 

 

 Piloto de linha aérea (PLA)- É a habilitação mais alta atingida. Ela só pode ser 

concedida depois que o piloto já tem mais de mil e quinhentas horas de voo. O 

candidato tem novamente que fazer um teste teórico, só que mais aprofundado. 

Os requisitos mínimos para retirar essa habilitação são: Ensino médio completo, 

Aprovação no exame teórico e médico, 1500 horas de voo sendo 200 horas de 

voo noturno em comando. 
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4.3.2.3. Habilitação Aquaviária/Marítima - ARRAIS 

Existem diferentes tipos de habilitações para conduções de veículos aquáticos, as 

quais variam de acordo com a categoria dos veículos e suas respectivas dimensões, 

normas e leis de trânsito no mar, primeiros socorros, entre outros. Seguindo o exemplo 

da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a idade mínima para obter a habilitação 

ARRAIS é a partir de 18 anos.  

 

 Veleiro – VLA: Apto para conduzir pequenas embarcações a vela sem propulsão 

a motor, nos limites da navegação interior. 

 Motonauta - MTA: Apto para conduzir moto-aquática (Jet ski) nos limites da 

navegação interior (rios, lagos, lagoas, baías, enseadas, etc). 

 Arrais-Amador – ARA: Apto para conduzir embarcações nos limites da 

navegação interior (rios, lagos, lagoas, baías, enseadas, etc), exceto Jet ski. 

 Mestre Amador – MAS: Apto para conduzir embarcações entre portos nacionais 

e estrangeiros nos limites da navegação costeira (dentro dos limites de visibilidade 

da costa, não podendo ultrapassar 20 milhas náuticas). Para fazer a carteira 

de Mestre Amador é pré-requisito possuir a de Arrais Amador. 

 Capitão Amador – CPA: Apto para conduzir embarcações entre portos nacionais 

e estrangeiros, sem limite de afastamento da costa. Para fazer a carteira 

de Capitão Amador é pré-requisito possuir a de Mestre Amador 
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4.3.2.4. Caderneta de Inscrição e Registro Marítimo – CIR  

Como foi observado na pesquisa de benchmark realizada com o grupo CCR Barcas, 

foi verificada a existência de uma licença específica para atuação da tripulação nas 

embarcações de transporte marítimo, nomeada de CIR. A Caderneta de Inscrição e 

Registro (CIR) é um documento de habilitação, identificação e registro de dados 

pessoais do aquaviário, emitida para prover o portador de identificação a fim de viajar 

de/ou para uma embarcação designada ou seguir as instruções do comandante de 

uma embarcação, além de registrar o serviço marítimo do portador. A CIR é emitida 

conforme várias convenções Marítimas (seguindo normas e padrões internacionais), 

sendo controlada pela capitania dos portos brasileira. 

Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CAPITANIA, s.d.) a carreira 

de Aquaviário é dividida em duas seções: áreas de Convés e Máquinas. Na Área de 

convés, o interessado ingressa como Moço de Convés, depois passa a 

ser Marinheiro, Contra-Mestre e Mestre de Cabotagem. Na segunda seção, Área de 

máquinas, a estrutura da carreira inicia em Moço de Máquina, passando para 

Marinheiro de Máquina, que ascende para Condutores de Máquinas, podendo chegar 

até Comandante da Embarcação. 

O Marinheiro e o Moço de Convés são qualificados como tripulantes da Seção de 

Convés. O Marinheiro e o Moço de Máquinas são qualificados como tripulantes da 

Seção de Máquinas. 

 Moço de convés (MOC): é responsável pela limpeza, pintura, 

atracação/dasatracação, além de auxiliar na entrada e saída da embarcação na 

baía. O Moço de convés é o encarregado da limpeza do passadiço e das áreas 

externas da superestrutura, da pintura e da conservação do convés. É aquele 

profissional que deve estar a disposição para qualquer faxina que lhe seja 

atribuída pelo comandante, referente à sua área de atuação. É auxiliar do 

Marinheiro de Convés. 

 Marinheiro de Convés (MNC): é responsável por todas as atividades do Moço, 

que se expandem para o auxílio nas manobras de atracação e desatracação e 
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limpeza e organização dos paióis em geral. Nas manobras de carga e descarga, 

é o encarregado da supervisão de entradas de pessoas e mercadorias no navio. 

 Contramestre (CTR): Avançando um pouco na escala hierárquica, chegamos ao 

Contramestre. Ele é o responsável por realizar as manobras de proa do navio sob 

as ordens do Oficial que as dirigir. Além de efetuar a distribuição da guarnição no 

convés para os serviços de limpeza, arrumação e higiene dos alojamentos e 

paióis, o contramestre deve preparar os aparelhos de carga com a devida 

antecedência ao carregamento e zelar para que tais equipamentos, usados nesse 

processo (ou na manobra do navio), estejam sempre em bom estado de uso, tais 

como: guinchos, cabrestantes, amarras, ferros, atracadores, entre outros. 

 Comandante do Navio: É a autoridade máxima no navio e o responsável por tudo 

que acontecer a bordo. Ao Comandante compete cumprir e fazer cumprir todas 

as leis, regulamentos e convenções atuais. Deve conferir se todos estão 

cumprindo com suas atribuições; realizar, periodicamente, exercícios de 

segurança com a tripulação e garantir que todos estejam cientes do que fazer no 

caso de emergência; fazer inspeções para verificar o estado de higiene da 

embarcação. Além disso, deve assumir o comando do navio em travessias 

perigosas e em manobras de entrada e saída de portos, de atracação e de 

desatracação; supervisionar o carregamento e a descarga; informar ao Armador 

qualquer eventualidade que o obrigue a desviar da derrota traçada para o navio 

e, acima de tudo, não poupar esforços para que todo o trabalho a bordo seja feito 

da forma mais segura e eficiente possível, visando sempre o conforto dos 

subordinados. Para navios de grande porte é mais comum encontramos um CLC 

(Capitão de Longo Curso) ou um CCB como Comandante. 

 

A ascensão entre uma função e outra acontece por tempo de embarque, e para 

crescer na carreira o profissional, também deve-se fazer cursos de aperfeiçoamento 

que o habilitem a exercer as funções dos postos superiores. 

Na CIR, também serão realizados registros pela Capitania dos portos e registros pela 

própria empresa (como por exemplo curso, títulos e outras certificações, datas e locais 



   

 

| 73 | 
 

de embarques e desembarques e função a bordo, anotações de carreiras, elogios e 

atos de bravura, informações de saúde e outros dados julgados necessários). 

Na Tabela 12, a seguir, estão exemplificadas as siglas relativas as carreiras. 

Tabela 12. Siglas das carreiras marítimas 

 

Fonte: CAPITANIA, s.d. 

 

Para a carreira Tripulação de Convés, existem um nível de equivalência, que variam 

por cargo por tempo de experiência. 

 

Tabela 13. Siglas carreiras marítimas – Tripulação de Convés 

 

Fonte: CAPITANIA, s.d. 
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O mesmo ocorre para a carreira Tripulação de máquinas, onde existe um nível de 

equivalência, que variam por cargo por tempo de experiência. 

 

Tabela 14. Siglas carreiras marítimas – Tripulação de Máquinas 

 

Fonte: CAPITANIA, s.d. 

 

Com essa pesquisa, verifica-se que existem diversos níveis dentro da carreira 

marítima, tanto de tripulação de máquinas, quanto de tripulação de convés, o que 

novamente pode ser um forte indício para a criação de níveis de habilitação para a 

carreira metroferroviário. 

 

4.4. Realidade atual do setor/empresas 

4.4.1. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 

A CPTM é uma empresa de transporte de passageiros, controlada pelo Governo do 

Estado de São Paulo, que opera 273 km de linhas ferroviárias e 94 estações em 23 

municípios, sendo 20 na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. Transporta 

diariamente em suas sete linhas aproximadamente 3 milhões de passageiros. 

Em seu quadro funcional, possui 8.400 colaboradores, dos quais 1.440 são 

operadores de circulação – maquinistas, que são os responsáveis pela condução dos 

trens metropolitanos, locomotivas e veículos de serviço. 
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A contratação dessa mão de obra ocorre exclusivamente por meio de concurso 

público, e o único pré-requisito para essa contratação é um treinamento em 

eletricidade básica, com no mínimo 60 horas de duração. Após a realização do 

processo para a concretização do concurso, que leva em torno de 120 dias 

(publicação do edital, inscrições e realizações das provas teóricas e provas 

especificas), ocorre a admissão do empregado, e neste ponto é iniciado o treinamento 

específico para a carreira de operador de circulação – maquinista.  

O treinamento é dividido em dois grandes módulos – Teoria e Prática, e cada um 

desses, possuem submódulos específicos, com duração de cerca de 6 meses (varia 

de acordo com a linha onde o maquinista irá atuar e frota que irá operar). Somados 

os períodos, são cerca de 9 meses para ter a mão de obra preparada para conduzir 

trens metropolitanos, e se for acrescentado treinamentos de locomotivas, esse 

período sobe para no mínimo 10 meses.  

Além disso, o custo deste treinamento é muito elevado, o que poderia ser minimizado, 

caso essa carreira profissional fosse valorizada e existisse um estímulo para que a 

demanda fosse suprida e neste cenário projetado, o profissional maquinista poderia 

ser contratado por qualquer empresa que possua em seu quadro esse profissional, 

realizando somente treinamentos específicos, diminuindo de forma expressiva os 

custos e tempo para esta capacitação. 

A Companhia vem investindo em sistemas e ferramentas tecnológicas para que esse 

treinamento seja otimizado. Possui atualmente cinco simuladores de trens, que são 

equipamentos projetados para emular as diferentes frotas da companhia, esses 

simuladores propiciam auxiliam na capacitação e aperfeiçoamento das equipes. A 

companhia também utiliza de ferramenta de ensino a distância, onde o profissional a 

ser treinado pode realizar a leitura de normas e procedimentos, bem como realizar 

avaliações teóricas a distância e em qualquer computador com acesso a internet. 

 

4.4.2. Metrô de São Paulo 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô é uma empresa de transporte 
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de passageiros, de economia mista criada em 1968 pela Prefeitura do município de 

São Paulo. Hoje, o Governo do Estado é o acionista majoritário, com 96% das ações, 

e presta um serviço público de caráter essencial: o transporte de passageiros na 

Região Metropolitana de São Paulo. 

O metrô transporta 4,7 milhões de pessoas por dia em seis linhas, sendo cinco com a 

tecnologia metrô e uma em monotrilho. São 71,5 quilômetros de rede, 64 estações e 

155 trens (METRO, 2018). 

O Metrô tem como principal responsabilidade satisfazer as necessidades de 

transporte de casa para o trabalho e para a escola e vice-versa de uma forma rápida 

e segura. Os motivos trabalho e escola são considerados os principais pelos quais as 

pessoas utilizam o Metrô, representados por 46% e 32%, respectivamente.14 

Em seu quadro funcional, possui cerca de 9.800 colaboradores, dos quais 1.100 são 

operadores de circulação, que são os responsáveis pela condução dos trens. 

 

4.4.3. MRS Logística 

A MRS é uma empresa ferroviária que opera sob concessão pública que opera na 

região Sudeste, nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Por seus 

trilhos movimentam mais de 150 milhões de toneladas de carga por ano, sendo 70% 

minério de ferro e o restante composto de carga geral. Tem acesso direto aos 

principais portos do Rio de Janeiro, e ao Porto de Santos em São Paulo. 

Centenas de pares de trens circulam pelos 1.643 km de linhas férreas sob gestão da 

MRS que possui colaboradores com diversos tipos de competências. Entre eles, o 

essencial ao negócio, ligado diretamente à atividade fim, está o maquinista. A MRS 

possui mais de 6.000 colaboradores, destes, 20% é maquinista, o principal 

responsável pela execução dos transportes realizados pela concessionária.  

Por ser um profissional com atividade bem específica, com poucas empresas que 

                                                           

14 Pesquisa Origem – Destino, realizada pelo Metrô de São Paulo em 2007 (disponível em: 
http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/resultado-das-pesquisas.aspx)  

http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/resultado-das-pesquisas.aspx
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demandam por esse tipo de mão de obra, é um recurso extremamente escasso, mas 

de grande importância: sem maquinista, não há transporte por trens.  

No caso da MRS, os maquinistas conduzem as composições atravessando diversos 

municípios, o que reforça a responsabilidade desse profissional e a importância de 

treinamentos e orientação de suas atividades para garantir a mitigação dos riscos, 

segurança no transporte e a eficiência operacional. 

Para a formação de um maquinista na MRS são necessários 18 meses de treinamento 

em escola especializada, instituição do Sistema S, onde a empresa disponibiliza os 

recursos específicos para a escola, de forma a garantir que o profissional tenha 

acesso ao conteúdo necessário à sua formação. Durante todo esse período, com 

vasto acesso a conteúdo técnico teórico e simuladores, o profissional dá sequência 

na sua formação como maquinista. O profissional também realiza atividades em 

conjunto com maquinistas experientes, etapa final do processo de aprendizagem, 

quando é considerado apto a conduzir os trens da empresa. 

 

4.4.4. Rumo Logística 

A Rumo é composta de 4 concessões ferroviárias no Brasil, totalizando 12 mil km de 

ferrovias, cerca de 1 mil locomotivas e 27 mil vagões, por meio dos quais a Companhia 

transporta commodities agrícolas e produtos industriais. 

A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil, oferecendo serviços logísticos de 

transporte por ferrovias, elevação em portos e estocagem de produtos. Atualmente, 

sua base de ativos é composta por quatro concessões, totalizando 12.021 km de 

linhas férreas, 1.000 locomotivas e 25.000 vagões, além de centros de distribuição e 

instalações de armazenamento (RUMO, 2018) 

Resultado de uma fusão entre a Rumo Logística (Grupo Cosan) e a antiga América 

Latina Logística (ALL), hoje a empresa opera 12 terminais de transbordo (tanto 

diretamente quanto em regime de parceria), com capacidade de armazenagem 

estática de aproximadamente 900 mil toneladas de grãos, açúcar e outras 

commodities. 
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A Companhia possui participação em seis terminais portuários, cinco deles no Porto 

de Santos (SP) e um no Porto de Paranaguá (PR), com capacidade de armazenar 

cerca de 1,3 milhão de toneladas e capacidade de carregamento de aproximadamente 

29 milhões de toneladas por ano. 

 Operação Norte 

Compreende as concessões ferroviárias da Malha Norte e Malha Paulista, além dos 

terminais de transbordo localizados nos estados do Mato Grosso e São Paulo. É 

responsável pelo transporte de commodities agrícolas (soja, milho, farelo de soja e 

açúcar) e fertilizantes, além de produtos industriais (combustíveis, cimento, celulose, 

entre outros). 

 Operação Sul 

Inclui as operações ferroviárias da Malha Oeste e Malha Sul, além dos terminais de 

transbordo localizados no Paraná. Transporta principalmente commodities agrícolas 

(soja, milho, farelo de soja e açúcar) e fertilizantes, além de produtos industriais 

(combustíveis, cimento e celulose, entre outros). 

 Operação de Contêineres 

Inclui a Brado Logística e demais operações de contêineres. Responsável pelo 

transporte de produtos agrícolas (algodão, celulose, entre outros), produtos industriais 

(carga refrigerada, minérios, etc.) e mercado interno.  

 

4.4.5. VLI logística 

“A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias 

e terminais, com capacidade para atender com cada vez mais eficiência a demanda 

dos principais players que movimentam a economia do país. A companhia engloba as 

ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais integradores, 

que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, 

e a operação em terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa 

brasileira, tais como Santos (SP), São Luís (MA), Barra dos Coqueiros (SE), São 
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Gonçalo do Amarante (CE) e Vitória (ES)” (VLI, 2018). 

A empresa liga as ferrovias Norte-Sul e Centro-Atlântica aos portos de Santos (SP), 

São Luís (MA) e Vitória (ES). A VLI investiu R$ 9 bilhões para construir terminais de 

conexão de cargas, ampliar portos, formar linhas férreas, além de comprar 

locomotivas e novos vagões. Destes, R$ 2,7 bilhões para ampliar a capacidade do 

Tiplam, o porto privado de Santos, que fica no canal de Piaçaguera, conectado até o 

Centro-Oeste pela ferrovia Centro-Atlântica.  

Na VLI, como nas demais ferrovias, a formação de operadores é uma busca constante 

pois não se encontra no mercado profissionais capacitados a fim de suprir a demanda 

por transporte que só vem crescendo, devido a necessidade de crescimento do setor 

e da evolução tecnológica no Brasil.  

Dentre as diversas áreas que necessitam de mão de obra especializada, temos a de 

operador ferroviário, com a necessidade média de dois anos para formação 

profissional.  Com a dificuldade do mercado de formação, a VLI estruturou seus 

programas de porta de entrada, que são destinados a jovens profissionais que 

desejam ingressar nesse mercado de trabalho que esteve estagnado nos últimos anos 

no Brasil. 

 

4.4.6. Comparativo das empresas analisadas no setor ferroviário 

Para a elaboração da proposta de habilitação, foram pesquisados dados relativos às 

empresas operadoras que demonstrem as características dos operadores/ 

maquinistas metroferroviários, além do tipo de empresa e serviço prestado. 

Os dados apurados na   
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Tabela 15, apresentaram similaridade entre as empresas do segmento de passageiros 

e do de carga e contribuíram para a elaboração da proposta no que diz respeito ao 

processo contratação de operadores/maquinistas. 
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Tabela 15. Quadro comparativo das empresas ferroviárias 

 CPTM MetrôSP MRS Rumo VLI 

Tipo da empresa Pública 

Economia 

mista 

Economia 

mista 

Privada Privada Privada 

Tipo de serviço Passageiros Passageiros Carga Carga Carga 

Contratação/Admissão 

de funcionários 

Concurso 

público 

Concurso 

público 

Processo 

seletivo 

Processo 

seletivo 

Processo 

seletivo 

Tempo de formação 

do operador 

9 meses 7 meses 18 meses 15 meses 24 meses 

Salário base do 

operador 

R$ 3.429 R$ 3.605 R$ 1.700 R$ 1.718 R$ 1.700 

Requisitos – 

Escolaridade 

Ensino médio Ensino médio Ensino 

médio 

Ensino 

médio 

Ensino 

médio 

Requisitos - 

Conhecimentos 

Específicos 

Eletricidade 

Básica 

Atuação por 

no mínimo 3 

anos como 

OTM I 

Não há Não há Não há 

Relação 

operadores/total 

empregados 

17% 15% 20% 25% 24% 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas pesquisas realizadas nas empresas operadoras 

metroferroviárias. 

 

4.5. Discussão dos Resultados da Pesquisa 

No decorrer do estudo realizado, foram analisados documentos que tratam do trabalho 

dos operadores metroferroviários em trens de cargas e trens de passageiros, 

analisando os requisitos necessários para o profissional atuar na área e as distintas 

habilitações necessárias de acordo a cada função e ainda analisando o empregado 

vinculado ao setor. Nesse caso, o foco foi dado nas competências necessárias, onde 

os operadores são alocados na empresa, uma vez que essas dão um panorama geral 

do que é esperado dos empregados do setor. Além das competências, destaque para 

o plano de carreira e sucessão analisado nas empresas. As normas organizacionais 

também foram material de análise. 

O levantamento de dados (CASTRO, 2002), foi realizado através de investigação nas 
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empresas que abrangem o maior número de operadores no transporte ferroviário de 

cargas, que são Rumo Logística, MRS Logística e VLI Logística, a qual é responsável 

pelas operações na Ferrovia Norte Sul (FNS) e na Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), e 

nas empresas do transporte metroferroviário de passageiros, que são Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Companhia do Metropolitano de São 

Paulo (Metrô), sendo analisado junto aos gestores da operação, gestores da 

manutenção de trens e gestores de recursos humanos sobre as melhores práticas no 

desenvolvimento humano e as habilitações necessárias para cada etapa da trilha de 

carreiras. Sendo que estas empresas citadas, compreendem uma amostra 

significativa do universo estudado. Também foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas que auxiliaram as pesquisas através de opiniões, interesses e 

expectativas dos entrevistados, não somente do setor nas empresas já citadas, mas 

também de outros setores de transporte como o setor aéreo e aquaviário, que foram 

relacionados com o tema de estudo proposto para o setor metroferroviário. 

Em relação ao modelo de entrevista, optou-se por realizar uma entrevista 

semiestruturada, devido à possibilidade de se ter perguntas norteadoras num roteiro 

cuidadosamente construído sem, contudo, ficar preso a elas, possibilitando assim um 

diálogo mais aberto e confortável para entrevistador e entrevistado, bem como a 

exploração de pontos não esclarecidos, mesmo porque algumas perguntas diferem 

de acordo a função exercida, neste caso além do operador metroferroviário também 

foi realizado entrevistas com piloto de avião, setor aéreo, e gestor de transporte de 

barcas, setor aquaviário, analisando a relação entre as habilitações necessárias para 

o cumprimento das atividades.  

A partir dos tópicos citados, foi realizado uma análise crítica dos mecanismos de 

seleção e avaliação das competências necessárias instituídos oficialmente e a 

disponibilidade da mão de obra e níveis de habilitação de acordo aos requisitos 

necessários para a execução da função de operador metroferroviário, de acordo aos 

conceitos pesquisados.  

Concluindo, será apresentado, como proposta, um modelo de habilitação com 

validade em todo o território nacional, que tem como objetivo padronizar as 
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certificações para operadores metroferroviários, cumprindo com os pré-requisitos 

necessários pelas empresas do setor e auxiliará a mão de obra a ingressar neste 

mercado obtendo as qualificações que serão necessárias, melhorando a 

disponibilidade de mão de obra para atender à crescente demanda do setor. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

O sistema de transporte metroferroviário possui diferentes categorias de trens e 

veículos ferroviários (quanto ao peso, capacidade, tamanho, lotação, entre outros), 

além dos diferentes tipos de serviço (carga, passageiros, manutenção). Assim, os 

profissionais que conduzem esses veículos devem ter treinamentos diferentes para 

cada categoria de veículo, no entanto, o conhecimento básico ferroviário deve ser 

incorporado por todos. 

A proposta contempla a implementação da Carteira Nacional de Habilitação 

Ferroviária – CNHF, com validade em todo o território nacional, sendo categorizada 

pelo tipo de serviço a ser prestado e pelo tipo de veículo conduzido. 

A certificação dos profissionais metroferroviários é um importante instrumento para as 

qualificar uma mão de obra específica e criar uma nova profissão – a de operador 

metroferroviário – tendo as empresas a possibilidade de contratação de profissionais 

no mercado com disponibilidade praticamente imediata, sem a necessidade de 

dispêndio de altos recursos financeiros, humanos e tempo para treinar o profissional 

desde os conceitos básicos ferroviários. 

Uma vez implantada a CNHF, as empresas de transporte ferroviário poderão contratar 

profissionais com os requisitos básicos para a função, de acordo com a categoria da 

CNHF, necessitando apenas ministrar um treinamento para condução de veículos 

específicos, e somente se necessário.  

Mais do que a criação da CNHF, essa proposta visa a criação de uma nova profissão 

no mercado, que é inexistente atualmente. Com isso, as empresas ganham com 

profissionais especializados e motivados a exercerem a profissão, o que pode reduzir 

o turn-over que é bastante presente nas empresas, especialmente privadas, além de 

ter um salto expressivo na qualidade de serviço. 

 

5.1. A Carteira Nacional de Habilitação Ferroviária – CNHF 

A Carteira Nacional de Habilitação Ferroviária (CNHF) é uma carteira de habilitação 

para operadores Ferroviários que dá direito a uma licença para condução e operação 
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de trens de serviço, para transporte de passageiros e carga, autos de linha, etc, 

A emissão da carteira poderá ser feita pelo Ministério dos Transportes por meio de um 

órgão nacional específico, que deverá criar as regras, assim como fiscalizar o 

cumprimento destas. As normas e controle destas licenças deverão seguir um 

Regulamento Brasileiro de Operações Ferroviárias, a ser criado no âmbito da 

regulação das ferrovias. 

A CNHF atesta que o profissional está apto a conduzir trens e veículos ferroviários. O 

porte será obrigatório para quem estiver exercendo a função dentro do sistema 

metroferroviário. 

A concessão da habilitação está condicionada a um treinamento técnico e específico. 

 

5.1.1. O documento 

Assim como a carteira nacional de habilitação (CNH), a CNHF também poderá ser 

utilizada pelo cidadão como documento de identificação em todo o território nacional, 

pois no corpo da carteira constará a fotografia do operador metroferroviário, e também 

terá associado o seu número de CPF, do seu RG, além de outros dados, como o 

número de identificação da CNHF, data de validade, além da categoria. Também 

deverá constar a assinatura digitalizada do portador (operador ferroviário), bem como 

a assinatura do responsável pela emissão da licença (novo órgão regulador a ser 

criado pelo ministério dos transportes). 

Abaixo apresentamos o modelo sugerido para a CNHF. Note que o órgão regulador 

nível nacional e esfera estadual estão apenas indicados, pois como já mencionado 

anteriormente, estes carecem de suas criações pelo ministério dos transportes. 
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Figura 10. Modelo da carteira de Habilitação Ferroviária - CNHF 

 

 

A CNHF será obrigatória para que um operador metroferroviário seja contratado em 

território nacional, independente de trabalhar para a inciativa pública ou privada. Cada 

CNHF possuirá uma categoria, a qual será identificada por uma letra, de acordo com 

o tipo de permissão concedida ao operador ferroviário, que se refere a condução de 

diferentes tipos de veículos.  

Esse assunto será abordado com mais detalhes no capítulo 5.1.3.  

 

5.1.2. Vantagens 

Existem inúmeras vantagens, tanto para o profissional operador metroferroviário 

quanto para as empresas. As mais relevantes são referentes a padronização da 

carreira, pois existirão conceitos básicos que serão de conhecimento de todos os 

operadores metroferroviários, independente da categoria que o operador for 
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habilitado, permitindo desta forma uma economia da ordem de mais de 50% no tempo 

de treinamento interno de um profissional, isso significa expressiva economia para as 

empresas contratantes, além de disponibilizar a mão de obra específica em menor 

tempo para atuar no quadro da companhia. Outra vantagem para o profissional, é que 

o mesmo pode trabalhar em qualquer empresa ferroviária para exercer a função 

específica para a sua categoria de habilitação, pois a licença tem validade em todo o 

território nacional. 

A Carteira Nacional de habilitação Ferroviária – CNHF contribuirá com a avaliação das 

competências e as habilidades, que atualmente não se identifica no momento uma 

seleção para o cargo de maquinista. Os conhecimentos básicos e padronizados vão 

contribuir nesse processo, com o intuito de diminuir a lacuna entre o perfil exigido para 

o cargo e as habilidades e competências apresentadas pelo indivíduo.  

Cabe ressaltar, que o processo de seleção deve passar por uma avaliação criteriosa 

quanto aos aspectos individuais, técnicos, psicológicos e cognitivos. Sendo assim, 

cabe, intensificar reuniões, treinamentos, com o objetivo de identificar características 

comportamentais exigidas pelo cargo. 

Observa-se o quanto é significativo a busca de competências específicas para suprir 

as necessidades profissionais, pois estas competências irão otimizar o tempo de 

formação do profissional em Operação Ferroviária. 

 

5.1.3. Categorias 

Assim como ocorre na emissão de habilitação em outros modos de transporte, como 

aviação, rodoviário, aquaviário e marítimo a CNHF será categorizada de acordo com 

alguns critérios, que vão desde peso, tamanho e lotação do veículo a ser conduzido, 

bem como o tipo de carga, capacidade e serviço a ser realizado. 

No caso da licença para condução do trem de passageiros no metrô, trens 

metropolitanos, trens turísticos, trens intermunicipais e trens interestaduais, estes 

deverão ter requisitos semelhantes. A mesma associação poderá ser feita para a 

emissão de licença para operadores metroferroviários de trens de manutenção, trens 
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socorros e de serviços (niveladores, socadoras). Além dessas classificações, 

podemos incluir em categorias semelhantes, os operadores de trens de carga, de 

produtos perigoso e de trens com grandes pesos e tamanhos.  

Cabe ressaltar que, independente da categoria, todos os princípios básicos 

metroferroviários devem estar absorvidos no profissional habilitado com a CNHF. 

Existe ainda um campo observações, onde poderão ser anotadas habilitações 

complementares, como por exemplo a permissão para transporte de cargas 

perigosas, o qual deverá ser realizado um treinamento complementar específico. 

Para propor a classificação categorizada por tipo de serviço/veículo a ser conduzido, 

foram realizados estudos de benchmarking, conforme verificado no capítulo 4.3, onde 

foi possível fazer uma correlação do meio metroferroviário brasileiro com outros 

modais (aeroviário, aquaviário e ferroviário Japonês), os quais já possuem a 

obrigatoriedade do profissional da área de obter a licença para conduzir os respectivos 

veículos. Com base neste estudo, utilizamos critérios que vão desde peso, tamanho 

e lotação do veículo a ser conduzido, como o tipo de carga, capacidade e serviço a 

ser realizado.  

Foram criadas 5 categorias: G, H, I, J e K. A nomenclatura inicia na letra G, pois como 

a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) utiliza as letras A até E, entendemos que 

para distinguir, as letras representantes das categorias deveriam iniciar dessa forma. 

Abaixo uma ilustração dos tipos de categorias propostos na CHNF, bem como a 

relação dos tipos de veículos e serviços. 
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Figura 11. Proposta de Categorias da CNHF – Carteira Nacional de Habilitação Metroferroviária. 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

5.1.3.1. Categoria G  

Operador metroferroviário - Condutores de Veículos Leves / Serviço / 

Rodoferroviários: Está previsto nesta categoria a habilitação dos operadores em 

veículos rodoferroviários (caminhões de linha e similares) e veículos de manutenção 

(socadora, niveladora de lastro, desguarnecedora, auto de linha, outros similares).  

 Requisito: possuir formação escolar de nível técnico (mecânica / eletrônica / 

elétrica) e ter idade mínima de 18 anos. 

 Conteúdo básico apresentado:  

▫ Habilitação nos sistemas básicos de segurança ferroviária (sinalização de 

campo). 

▫ Habilitação no ROF – Regulamento de Operação Ferroviária;  

 Veículos habilitados: Veículos de serviço rodoferroviários e veículos de serviços 

metroferroviários. 

 Tempo de Formação: 9 meses 

 Tempo de Renovação: A cada 2 anos, reciclagem de 24 horas. 
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5.1.3.2. Categoria H  

Operador metroferroviário - Manobrador / Auxiliar de condução: Está previsto nesta 

categoria a habilitação dos operadores para manobrar trens em pátios, abrigos e 

oficinas. Também pode atuar na função de auxiliar de condução, ajudando o 

maquinista na condução de trens. 

 Requisito: possuir formação escolar de nível técnico (mecânica/eletrônica/elétrica) 

e ter idade mínima de 18 anos. 

 Conteúdo básico apresentado:  

▫ Habilitação nos sistemas básicos de segurança ferroviária, 

▫ Habilitação no ROF – Regulamento de Operação Ferroviária. 

 Veículos habilitados: não pode conduzir trens ou veículos de serviço, podendo 

apenas auxiliar operadores metroferroviários na função de maquinista. 

 Tempo de Formação: 6 meses 

 Tempo de Renovação: A cada 2 anos, reciclagem de 12 horas. 

 

5.1.3.3. Categoria I  

Operador metroferroviário - Maquinista de Manobra: Está previsto nesta categoria a 

habilitação dos operadores para conduzir trens de até 17 vagões em pátios, oficinas 

ou abrigos, sem que haja presença de passageiros. 

 Requisito: Possuir formação em nível técnico (mecânica / eletrônica / elétrica) e 

possuir a carteira de habilitação ferroviária CNHF categoria H. 

 Conteúdo básico apresentado:  

▫ Habilitação em sistemas mecânicos tração Diesel; 

▫ Habilitação em sistemas mecânicos – Tração Elétrica; 

▫ Habilitação em sistemas de manobras em pátios; 
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▫ Habilitação para condução de veículos habilitados somente em pátios, não 

possuindo permissão para circular em vias principais/oficias (com 

passageiros). 

 Veículos habilitados: locomotivas escoteiras, comboios com até 17 vagões, trens 

metropolitanos sem passageiros. 

 Tempo de Formação: 3 meses 

 Tempo de Renovação: a cada 2 anos, reciclagem de 24 horas. 

 

5.1.3.4. Categoria J  

Operador metroferroviário - Maquinista de trens de carga com até 8000 TB (toneladas 

Brutas) / Maquinista de trens de carga com tração distribuída acima de 8000 TB: Está 

previsto nesta categoria a habilitação dos operadores em trens com tração 

diesel/elétrica para trens de cargas com até 8 mil toneladas bruta e/ou para cargas 

acima de 8 mil toneladas bruta, com tração distribuída. 

 Requisito: possuir formação escolar de nível técnico (mecânica / eletrônica / 

elétrica) e possuir a carteira de habilitação ferroviária CNHF categoria H. 

 Conteúdo básico apresentado:  

▫ Habilitação em sistemas mecânicos tração Diesel; 

▫ Habilitação em sistemas mecânicos – Tração Elétrica; 

▫ Habilitação em sistemas de Segurança de tráfego Ferroviário; 

▫ Habilitação para condução de veículos habilitados em pátios e vias principais. 

 Veículos habilitados: locomotivas escoteiras, comboios, trens metropolitanos sem 

passageiros. 

 Tempo de Formação: 6 meses. 

 Tempo de Renovação: A cada 2 anos – 24 horas de reciclagem. 

 Observação: Nesta categoria está prevista a complementação de atividades, 

como condução de trens com cargas perigosas, entre outras, que deverão ser 
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habilitados de forma específicas e anotados na CNHF no campo observações. 

 

5.1.3.5. Categoria K  

Operador metroferroviário - Maquinista de trens do Metrô, de trens Metropolitanos, 

trens Interestaduais, com e sem passageiros. 

 Requisito: possuir formação escolar em nível técnico (mecânica / eletrônica / 

elétrica) e possuir a carteira de habilitação ferroviária CNHF categoria H. 

 Conteúdo básico apresentado:  

▫ Habilitação em sistemas mecânicos – Tração Elétrica; 

▫ Habilitação em sistemas de Segurança de tráfego ferroviário e Metroviário; 

▫ Habilitação para condução de veículos habilitados em pátios e vias principais. 

 Veículos habilitados: Metrôs, VLTs, Bondes, trens Metropolitanos de até 12 

vagões, trens intermunicipais e interestaduais com velocidade máxima de até 120 

km/h. 

 Tempo de Formação: 6 meses 

 Tempo de Renovação: A cada 2 anos – 24 horas de reciclagem. 

 Observação: Nesta categoria está prevista a complementação de atividades, 

como condução de trens de alta velocidade, entre outras, que deverão ser 

habilitados de forma específicas e anotados na CNHF no campo observações. 
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5.1.4. Requisitos para solicitação/emissão da CNHF 

A primeira Carteira Nacional de Habilitação Ferroviária - CNHF, só pode ser retirada 

nas categorias, G ou H. As demais habilitações deverão seguir os critérios descritos 

nos tipos de habilitação, sendo que o participante deverá participar de um novo curso 

preparatório, observando os tempos mínimos para cada tipo de categoria. 

O interessado em tirar a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias G, H, I, J ou 

K deve procurar uma unidade de formação do Sistema “S” para aquisição do 

treinamento teórico e prático. O conteúdo programático, bem como a carga horária 

por grade de formação deverá ser retirada na unidade, no dia da inscrição no 

treinamento específico. 

Estão aptos a solicitar a Carteira Nacional de Habilitação Ferroviária nas categorias 

G, H, I, J ou K, os brasileiros maiores de 18 anos, que tenham completado o segundo 

grau completo e possuírem documento de identidade e CPF. O processo deve ser 

concluído em no máximo 2 anos e tem 2 anos de validade, ficando sujeito a realização 

de um novo treinamento depois desse prazo, que varia de 30 dias a 6 meses de 

reciclagem. Os estrangeiros também poderão retirar a CNHF, desde que comprovem 

o seu domicílio no brasil, e apresente o CPF e RGE durante o processo de inscrição. 

É preciso pagar as taxas referentes ao processo e passar por avaliações psicológica, 

física e mental. A etapa seguinte prevê o curso teórico em operação ferroviária, onde 

haverá provas para avaliar os conhecimentos adquiridos. Se aprovado nesta etapa, o 

interessado estará apto a frequentar o treinamento prático, e ao final deste, deverá 

realizar a prova para exame profissional. 

O candidato aprovado no exame final, receberá em cinco dias úteis, a CNHF 

provisória, a qual permitirá participar de processos seletivos de empresas públicas e 

privadas. A CNHF definitiva será expedida em até 30 dias da data da realização do 

exame final. 

Caso o candidato não seja aprovado no exame final, deverá procurar a instituição 

onde realizou o referido treinamento e entrar com pedido de revisão de exame, que 

poderá ocorrer somente após 30 dias da data da realização do último exame, 
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limitando-se a 3 tentativas, e caso não seja aprovado, deverá realizar o treinamento 

integral novamente, obedecendo os mesmos critérios dos novos treinandos. 

 

5.1.5. Perfil profissional / público alvo 

O perfil ideal de um operador metroferroviário é de um cidadão dedicado, disciplinado, 

entende e procura saber detalhes e diferença sobre os equipamentos, sua mecânica, 

se aprofunda nos conhecimentos e não mede esforços para conseguir seus objetivos, 

cumprindo regras, conforme orientação superior. 

Não basta ser um excelente operador metroferroviário e ter uma postura 

irresponsável, preguiçosa e antissocial.  Essas posturas não são bem vistas em 

ambiente profissional principalmente no meio ferroviário, onde o perfil psicológico faz 

diferença na tomada de decisão.    

Dentre diversas outras questões relacionadas a postura, ressaltamos uma que é 

polêmica, esta está relacionada a questões de peso, bem como ao espaço nas 

locomotivas/cabines de trens e metrôs.  Orienta-se a estes profissionais a buscarem 

se manter em forma (também por questões de saúde e exames médicos), pois, os 

acessos as locomotivas, trens, metrôs e auto de linhas de pequeno porte, possuem 

espaços bem reduzidos. 

Para o exercício dessas ocupações requer-se no mínimo uma formação escolar em 

nível técnico (mecânica / eletrônica / elétrica). O operador de trem precisa de um 

treinamento específico para cada perfil de via. O pleno desempenho das atividades 

ocorre com a prática profissional no posto de trabalho; no caso do operador de trem 

de metrô, esse desempenho é alcançado com quatro anos de experiência profissional. 

 

5.1.6. Arcabouço Legal  

Atualmente no Brasil, para ser habilitado a conduzir uma locomotiva, trem ou veículo 

de serviço/manutenção, o candidato é avaliado pela própria concessionária da linha 

férrea, sendo que o mesmo deverá realizar um complexo e duradouro treinamento 

internamente, o qual terá validade unicamente para a condução de 
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locomotivas/trens/metrôs no trecho correspondente a concessão daquela empresa. 

A pessoa torna-se operador apenas de determinada ferrovia, autorizado por 

determinada empresa. Caso vá atuar em ferrovia diferente, a concessionaria daquela 

ferrovia deverá habilitá-lo a operar em seu trecho. 

Esse método dificulta a expansão do transporte ferroviário como alternativa efetiva de 

logística no atual cenário brasileiro. Uma vez que estaria vinculado unicamente a uma 

ferrovia, não podendo transitar entre as diversas sem uma nova “licença. Seria como 

se um “motorista de caminhão tivesse uma habilitação distinta para cada rodovia em 

que transitasse. 

Com base nisso, o modelo que sugerimos nessa proposta é a criação de uma 

habilitação para o operador metroferroviário, tal qual é realizado com a habilitação 

para veículo automotivo. O documento é emitido pelo governo, e não por empresas 

privadas, após a aprovação em prova específica. O documento será válido em todo o 

território nacional 

A emissão do documento pressupõe um treinamento técnico com validade para todas 

as ferrovias. No entanto, em razão da peculiaridade de cada ferrovia e máquina, as 

concessionarias das linhas férreas devem ser autorizadas a ministrar o treinamento 

específico seus funcionários, para complementação de conteúdo recebido na 

aquisição da CNHF. 

A legislação existente nada dispõe a respeito da regulamentação da profissão de 

maquinista ferroviário.  

A Lei n. 12.379, de 6 de janeiro de 2011, dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação 

– SNV, que é composto pelo transporte rodoviário, ferroviário e aquático. Dispõe sobre 

a estruturação de referidos subsistemas, regulamentados pela Agência Nacional de 

Transportes – ANTT. 

Todos os normativos relativos à ferrovia dizem respeito exclusivamente a efetiva 

exploração dos trechos. Como o Decreto n. 1.832, de 4 de março de 1996, que 

regulamenta o transporte ferroviário, todavia, direcionado exclusivamente às 

obrigações da empresa concessionária. 
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 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também regulamenta a profissão de 

serviço ferroviário nos artigos 236 a 247, não fazendo distinção entre maquinista e 

demais profissionais, diferente do tratamento dispensado ao motorista rodoviário. 

Ao delegar a manutenção e uso do trecho ferroviário a determinada empresa 

concessionária a União vem delegando também a capacitação e certificação de seus 

funcionários para a condução de locomotivas, trens e veículos de serviço, como se 

estas não fossem, de fato, meios de transporte, tal qual caminhões, barcos e 

aeronaves – em todos estes o condutor é sujeito a prévia habilitação pelo Estado.  

Sendo assim, para reformular esse cenário, uma das possibilidades seria apresentar 

um projeto de Lei Ordinária Federal ao Congresso. Nos mesmos moldes do Decreto-

Lei n. 9.545, de 5 de agosto de 1946, que dispõe sobre a habilitação e exercício da 

atividade de condutor de veículos automotores. A proposta poderá partir do próprio 

Presidente da República ou ainda por membro do Senado ou da Câmara dos 

Deputados. Após a aprovação nas duas casas do Congresso, deverá ser sancionada 

pelo Presidente da República. A lei criará a Carteira Nacional de Habilitação 

Ferroviária – CNHF para operadores metroferroviários, emitida pela União, sendo 

obrigatória a sua emissão para a condução de veículos metroferroviários. Especificará 

quais serão os pré-requisitos a serem cumpridos pelo candidato, como idade mínima 

e/ou máxima, atestado de idoneidade, certidões a serem apresentadas etc. 

Especificará ainda todos os exames a serem realizados pelo candidato, sejam 

médicos, de aptidão física, mental. Quais as etapas de avaliação serão cumpridas, 

incluindo avaliações teóricas e práticas. E ainda os prazos e exames necessários para 

renovação da habilitação. 

Deverá existir a regulamentação da Lei, por meio de decreto, especificando questões 

como a necessidade de se credenciar clínicas médicas. E regulamentar como 

credenciar as próprias concessionarias das linhas para proverem os cursos 

necessários para tornar o candidato apto a habilitação, com a carga horaria de aulas 

teóricas e de condução necessárias. Por fim, regulamentará valores de taxas a serem 

pagas. 
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5.2. Estratégia de implementação 

A escolha da profissão é uma decisão a ser tomada cada vez mais cedo pelos jovens 

e representa um momento decisivo para a vida futura de cada um. Muitas vezes, as 

opções escolhidas são influenciadas pelos pais, amigos, tecnologias, salários, meio 

social e até mesmo pelo índice de desemprego, e deixam de lado o que é considerado 

mais importante, a vocação e a identificação profissional. As dificuldades podem ser 

inúmeras, principalmente porque o número de profissões aumenta cada vez mais e o 

mercado de trabalho torna-se cada vez mais exigente e competitivo. A carreira de 

maquinista já fui muito valorizada no passado, pois era considerara uma profissão 

nobre, além de ter papel muito importante no desenvolvimento do país, que tinha o 

meio ferroviário como um grande aliado para expansão e desenvolvimento. 

Infelizmente por políticas erroneamente adotadas, a ferrovia parou no tempo e não 

seguiu a tendência dos países de primeiro mundo com expansão da malha.  

A comunicação das empresas e a aproximação com a sociedade é fundamental para 

que as profissões sejam conhecidas no mercado de trabalho e fomentem a busca dos 

cidadãos, que estão ingressando no mercado de trabalho, por profissões atualmente 

menos comuns perante à sociedade como é o caso dos operadores metroferroviários.  

A carreira ferroviária é bem específica e se concentra nas regiões ondem existem 

ferrovias, tanto de transporte de carga, como de passageiros. Felizmente estamos 

entrando em uma nova fase estrutural do país, onde se chegou à conclusão que sem 

a existência de novas malhas ferroviárias, não é possível fazer com que um país de 

dimensões continentais como o Brasil tenha um crescimento sólido e expressivo, e 

possa figurar no senário mundial como um importante fornecedor de matérias primas 

e produtos para o mercado mundial. 

As empresas hoje, mais do que simples aglomerados de pessoas buscando lucro 

através de uma atividade, são como um organismo vivo, formado por diversas partes 

diferentes e interdependentes, que trabalham em conjunto. E por isso, a comunicação 

é extremamente importante. Em uma época em que a própria comunicação é tão 

valorizada, com a popularização da internet e, principalmente das redes sociais, as 

empresas não podem mais adotar o tipo de relacionamento frio e distante com os 
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colaboradores e o público externo que era tão normal há algum tempo. Com a 

evolução da tecnologia, o conhecimento cada vez maior dos colaboradores sobre 

seus direitos e o aumento da importância do caráter humano nas corporações, as 

empresas precisam trabalhar a comunicação de forma integrada e ampla, dando 

atenção tanto ao externo quanto ao interno.  

Enquanto há alguns anos conseguia-se atingir colaboradores e clientes de forma lenta 

e fragmentada, hoje, com alguns cliques, as pessoas do mundo inteiro podem ver sua 

mensagem com qualidade total e quase em tempo real. Por isso investir em 

tecnologias para comunicação é cada vez mais importante e pode fazer a diferença 

no modo como a empresa se relaciona com os colaboradores e é percebida pela 

sociedade. 

O público externo talvez seja o mais difícil de trabalhar, uma vez que a empresa 

precisa lidar tanto com seus consumidores e simpatizantes, aqueles que estão 

satisfeitos e compram sua marca, tanto com aqueles que não gostam de forma alguma 

daquela empresa, seja por seu serviço, produto, posicionamento ou por causa da 

concorrência. É importante saber se posicionar frente à sociedade, utilizar a 

comunicação para passar as mensagens da forma certa e saber lidar tanto com as 

pessoas que admiram, quanto com as que ignoram sua marca, entendendo que, às 

vezes, tudo que o público quer é atenção, ser ouvido e ter seu problema levado em 

consideração. 

Parcerias junto às escolas técnicas e profissionalizantes também são necessárias 

para aumentar a divulgação das empresas / setor para o mercado, além de melhorar 

o desenvolvimento do banco de talentos. E para atender à crescente demanda por 

mão de obra especializada é preciso capacitar profissionais no ensino básico, médio 

e superior, para atuar nas operações (maquinista, auxiliar de maquinista e 

manobrista), desenvolver profissionais nas diversas áreas integrantes da cadeia de 

logística das empresas, parcerias das empresas com instituições de ensino como por 

exemplo SESI e SENAI, transferindo tecnologia para formar instrutores, incluir nos 

currículos escolares oficiais as matérias relacionadas à ferrovia e propor às 

universidades a extensão da cadeira de matérias relacionadas à ferrovia.   
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Atualmente existem diversos cursos profissionalizantes na área ferroviária, porém 

nenhum deles está diretamente relacionado a carreira de maquinista ou auxiliar de 

maquinista, que é o cargo metroferroviário mais importante, pois é a função 

responsável pela condução dos trens, atividade principal de uma ferrovia/metrô. A 

ideia de criar uma formação específica para esta função se concretiza com o estudo 

de mercado realizado neste trabalho, onde há crescente demanda de profissionais 

desta área de atuação, devido a expansão do sistema metroferroviário no país. 

Para tanto, as concessionárias têm investido também em ações voltadas à formação 

de pessoal e qualificação, resgatando cursos ferroviários junto a instituições 

acadêmicas, com o consequente renascimento da carreira de Técnicos e Engenheiros 

Ferroviários. Estas parcerias com instituições de ensino e também com o Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE) ajudam a promover o setor ferroviário, que 

atualmente ainda possui um distanciamento junto a sociedade. 

Além das parcerias citadas e a criação de cursos profissionalizantes serem 

diferenciais na estratégia do desenvolvimento e qualificação da mão de obra, também 

são fatores que aumentam a atratividade do setor ajudando a promover o setor 

metroferroviário ao mercado de trabalho. 

Outra ferramenta sugerida seria a criação de um banco de talentos nacional dos 

operadores metroferroviários, a qual também poderia ajudar as empresas do setor na 

ampliação do capital humano e intelectual da organização. Através desta ferramenta, 

a probabilidade de encontrar pessoas qualificadas e com perfil compatível ao 

desempenho das funções a serem exercidas aumenta a taxa de sucesso. Com o 

banco de talentos, o processo seletivo fica muito mais rápido, a organização determina 

quais os requisitos importantes e os candidatos selecionados estarão enquadrados 

ao perfil estabelecido. O banco de talentos também pode ser utilizado com o intuito 

de gerenciar o capital humano, obtendo informações referentes a formação 

acadêmica e profissional, conhecimento técnico, experiências e histórico em outras 

empresas, sendo assim relevante para as empresas obterem sucesso na atratividade 

e recrutamentos de novos profissionais.  

A formação de profissionais com o cargo de maquinista/auxiliar de maquinista, não é 



   

 

| 100 | 
 

tarefa simples, pois um treinamento básico não levaria menos de 7 meses, pois 

existem diferentes tipos de locomotivas, trens e vagões, e um profissional completo 

deveria ao menos ter noção dos diferentes tipos de equipamentos, além disso, 

sistemas metroferroviários utilizam diferentes sistemas de sinalização de tráfego, que 

também são essenciais para a circulação de trens e metrôs, e que também demandam 

uma certa carga horária para um aprendizado. 

As empresas ao valorizar a profissão dos maquinistas, também fortalecem a relação 

destes com a sociedade. Podemos fazer uma analogia aos operadores industriais e a 

valorização através de atitudes de comprometimento, onde o funcionário dedica-se à 

empresa, e quando estão vinculadas a alta produtividade, e podem ser premiadas em 

setores específicos da organização. De um lado, existe a estratégia dos empresários 

para dividir os operários dos diferentes setores, e de outro, a realização do objetivo 

de incentivar os operadores para que produzam mais. Para o indivíduo, resulta a 

compreensão de que ele faz parte de um grupo vitorioso e digno da posição que ocupa 

em relação aos outros funcionários. No trabalho ferroviário, a atitude do maquinista 

em relação à locomotiva/trem que está sob sua responsabilidade, está associada à 

importância que ele assume no processo produtivo da companhia ferroviária, por 

justamente colocar em movimento o principal instrumento da ferrovia. Essa noção do 

fazer parte, não é tarefa simples de se implantar, pois deve estar enraizado na cultura 

da empresa, mas uma vez difundida faz toda a diferença. 

Além do valor que dá a sua prática de trabalho, por ter dominado esta ou aquela 

locomotiva ou trem, que causa certo deslumbramento nas pessoas em geral, vem o 

prazer de transportar diariamente milhares de pessoas. O gosto pela locomotiva/trem 

do maquinista difere da relação que o operador industrial mantém com a produtividade 

do grupo, apesar dos dois elaborarem relações próprias com seus respectivos 

instrumentos de trabalho. A valorização da profissão e seu reconhecimento junto a 

sociedade contribui positivamente para aproximar e incentivar o interesse de novos 

profissionais a um setor tão essencial para o crescimento do país, o setor 

metroferroviário.  
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5.2.1. Relação entre a demanda do mercado metroferroviário e a viabilização de 

novas oportunidades de trabalho 

A necessidade de mão de obra de operadores ferroviários ocorre em sua maioria na 

região sudeste, onde se concentram algumas empresas do setor ferroviário de carga 

e de transporte de passageiros. Os quatro Estados desta região, Minas Gerais, 

Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, são cortados pelas linhas férreas por 

algumas das empresas do segmento, RUMO, MRS, VLI, Estrada de Ferro Vitoria 

Minas, Metro SP, CPTM, Supervia, CBTU. 

Essa restrição poderia ser um limitador para levar o conceito de certificação em todos 

os Estados do Brasil, porém através de estruturas itinerantes ou mesmo em convênios 

com instituições profissionalizantes que já possuem estruturas físicas espalhadas pelo 

país, a certificação de operador metroferroviário pode ser disseminada em todo o 

território brasileiro a fim de promover conhecimento e oportunidades a pessoas que 

por uma questão de proximidade com a ferrovia nunca manifestaram interesse ou 

pensaram em ter conhecimento e se aperfeiçoar nessa profissão. 

O Brasil passou recentemente por uma experiência da dependência do modal 

rodoviário, uma greve de caminhoneiros no mês de maio de 2018 que parou o país e 

obrigou o governo federal fechar um acordo com as entidades que representavam os 

caminhoneiros de forma precipitada, sem uma análise profunda dos impactos dessas 

ações. Durante essa paralização e uma das declarações mais comentadas como 

justificativa foi a ausência de ferrovia para o transporte de carga no Brasil.  

Fato que reforça a necessidade de crescimento do setor ferroviário e por 

consequência a abertura de oportunidades de emprego e valorização da profissão de 

operador metroferroviário.  

Outro fator relevante que abre oportunidades para a promoção da certificação diz 

respeito a renovação das concessões ferroviárias que estão em processo de 

renovação por mais 30 anos de direito de exploração. Isso demanda mais 

investimentos, maior capacidade de transporte, mais mão de obra adequada para 

garantir o crescimento do setor e os compromissos junto a Agencia Nacional de 

Transporte Terreste (ANTT). 



   

 

| 102 | 
 

Matéria publicada no jornal Valor do dia 23/10/2017, contém declarações do seu CEO 

da Rumo Logística que cita os investimentos que a empresa pretende fazer, 

“A ideia da companhia é investir R$ 5 bilhões adicionais na linha, que vai do 

porto de Santos até a fronteira com o Mato Grosso do Sul atualmente, para 

reabrir antigos ramais, aumentar a eficiência para receber cargas adicionais 

do Centro Oeste e melhorar o acesso à Baixada Santista, entre outras 

medidas. Nos cálculos da empresa de logística, a capacidade de transporte 

sobe de 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas por ano. 

A Rumo quer preparar a Malha Paulista, ainda de capacidade muito regional, 

para receber esses volumes da Norte-Sul, além das cargas que chegam pela 

ponta de Rondonópolis (MS). De 2000 ao ano passado, o aumento de carga 

recebida pela Malha Paulista foi de 1,5 milhão de toneladas, em média, por 

ano. O objetivo é receber, até 2023, o quíntuplo desse aumento, 7,5 milhões 

de toneladas a mais por ano.  Entre os benefícios que afirma poderia trazer 

ao país, está a prioridade ao modal ferroviário, menos poluente e 

potencialmente mais eficiente. A companhia pretende levar 70% das cargas 

ao porto de Santos, contra 30% atualmente. A geração de empregos diretos 

e indiretos poderia chegar a 30 mil e o ganho no Produto Interno Bruto (PIB) 

chegaria a R$ 12,3 bilhões, calcula”. 

 

Outro propulsor para estimular a necessidade de operadores metroferroviários é a 

concessão da ferrovia norte sul. A EF-151, conhecida como Ferrovia Norte-Sul, foi 

projetada para se tornar a espinha dorsal do transporte ferroviário no Brasil, 

integrando de maneira estratégica o território nacional e contribuindo para a redução 

do custo logístico do transporte de carga no país. Será ofertada à iniciativa privada a 

concessão de trecho de cerca de 1.537 quilômetros da ferrovia, entre Porto Nacional 

(TO) e Estrela d’Oeste (SP), a maior parte dele já construído. Quando estiver 

plenamente operando, a ferrovia será uma das principais opções para escoamento de 

cargas tanto para os portos da região Norte como para os terminais no Sul e Sudeste. 

Os últimos anos, o Brasil passou a se movimentar mais sobre trilhos. O transporte de 

cargas em 2016 registrou um recorde com 503 toneladas úteis, 29,3% superior ao 

volume de 2006 e quase o dobro do registrado em 1997. Fundamentais para a 

economia do país, a soja e o minério de ferro são os produtos que puxam para cima 
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esses números. 

Outro sistema que gera atrativos para a função de operador metro ferroviário é o 

transporte de passageiros. Nas grandes cidades e regiões metropolitanas, o 

transporte sobre trilhos ganhou em importância. Atualmente, o Brasil tem 1.062 

quilômetros para trens metropolitanos, metrôs e VLTs, meios de transporte que 

registraram aumento de 37,4% na quantidade de passageiros em dias úteis entre 

2011 e 2015. Neste período, para atender a esse crescimento, houve ampliação de 

6,7% na extensão das linhas operacionais, 10,3% no número de estações e 17,6% no 

número de linhas. Foram comprados mais vagões e reduziu-se o intervalo entre os 

trens. Tudo isso para atender uma multidão. Em dias úteis, 8,5 milhões de pessoas 

deslocam-se nos sistemas metroferroviários brasileiros, sendo que 70,4% na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Se há oportunidade de emprego e divulgação para a sociedade dos benefícios e o 

potencial do setor, cria-se uma rede promissora que será base de oferta de mão de 

obra para as empresas.  Outro ponto forte é a contribuição para qualificação da 

população, pois a preparação de um profissional não exige níveis altos de 

escolaridade, possibilitando jovens ou pessoas que pararam a ingressarem na ferrovia 

via operador metroferroviario. 

Os fatos descritos fortalecem o projeto proposto nesse trabalho, em conformidade 

com o modelo atual de contratação das empresas ferroviárias com necessidade de 

mão de obra especializada. No modus operandi atual as empresas precisam de muito 

tempo para viabilizar o profissional que ela almeja. Através de instituições de ensino 

profissionalizante e acordos comerciais entre as empresas do segmento 

metroferroviário para garantir adesão e oportunidade de emprego, é possível levar 

para todos os cantos do país seja através de estrutura física ou mesmo através da 

interatividade via internet, o conhecimento técnico e teórico para atrair pessoas a se 

engajarem nessa profissão e tornar essa necessidade de acesso mais rápido 

reduzindo os prazos de formação do profissional que chega a dois anos como citado 

nesse trabalho. 

As instituições de ensino profissionalizantes podem estar presentes nos diversos 
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Estados brasileiros e conceder a certificação de operador ferroviário, não 

necessitando migrar as pessoas de suas cidades para as áreas de atuação das 

ferrovias para fazer a habilitação.  

A Figura 12 demonstra a movimentação das pessoas já certificadas para um dos pólos 

de demanda do mercado metroferroviário. As empresas localizadas, por exemplo, na 

região Sudeste podem receber esse profissional qualificado com padronização do seu 

processo de formação perante as demais empresas ferroviárias.  

 

Figura 12. Mapa de migração dos potenciais certificados em suas origens para a região de atuação das 

ferrovias 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

5.2.2. Abrangência geográfica 

A proposta desse projeto permitirá após a certificação concedida ao operador 

metroferroviário uma capacitação aceita por todas as ferrovias instaladas no país, 

 Unidades certificadoras 
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permitindo que o profissional que opere as malhas em regiões especificas estejam 

preparados parcialmente para atuar em qualquer outra ferrovia.  

Os conceitos teóricos e genéricos as operações ferroviárias serão o balizador para 

que qualquer potencial interessado em se ingressar na ferrovia esteja disponível para 

trabalhar em qualquer uma delas independente de sua localização. 

Devido a malha ferroviária nacional ser dividida em várias concessões cedidas ao 

poder privado, as empresas ferroviárias foram segregadas por região. A Tabela 16 

apresenta as 12 (doze) concessões em operação, abrangendo a maioria dos Estados 

brasileiros. 

Tabela 16. Localização de operação das empresas concessionárias ferroviárias de carga 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.2.3. Manutenção da oferta de vagas x oferta de candidatos 

As ferrovias apresentam projetos de expansão ao longo dos anos em que as 

concessões cedidas pelo governo permitirem, serão novos equipamentos, 

Empresa Estados que são cortados pela ferrovia 

América Latina Logística Malha Norte S.A Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

América Latina Logística Malha Oeste S.A. Mato Grosso do Sul, São Paulo 

América Latina Logística Malha Paulista S.A. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

América Latina Logística Malha Sul S.A. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo 

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. Paraná 

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Minas, São Paulo. Bahia 

Ferrovia Norte Sul (FNSTN e FNSTC)- VALEC 
S.A 

Maranhão, Ceara, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas 

Ferrovia Tereza Cristina S.A. Santa Cataria, Paraná 

Ferrovia Transnordestina Logística S.A São Paulo,  

MRS Logística S.A. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 

VALE - Estrada de Ferro Carajás Pará, Maranhão 

VALE - Estrada de Ferro Vitória a Minas Minas Gerais, Vitória. 
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infraestrutura, muito dinheiro investido, novas áreas de atuação no caso da e da 

Ferrovia Norte Sul.  

Para exemplificar um pouco as oportunidades de geração de empregos e área de 

abrangência a A EF-170, também chamada de Ferrogrão, foi qualificada no Programa 

de Parcerias de Investimentos (PPI) na 1ª Reunião do Conselho do PPI, em 13 de 

setembro de 2016. O projeto visa consolidar o novo corredor ferroviário de exportação 

do Brasil pelo Arco Norte. A ferrovia conta com uma extensão de 933 km, conectando 

a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao Estado do Pará, desembocando no 

Porto de Miritituba. Estão previstos, também, o ramal de Santarenzinho, entre Itaituba 

e Santarenzinho, no município de Rurópolis/PA, com 32 km, e o ramal de Itapacurá, 

com 11 km. Existe a previsão de estender a ferrovia entre Sinop/MT e Lucas do Rio 

Verde/MT, com 177 km de extensão e investimentos sujeitos ao reequilíbrio do 

contrato de concessão. Em 2020, prevê-se que a demanda total de carga alocada da 

ferrovia alcance 25 milhões de toneladas, número que poderá chegar a 42,3 milhões 

de toneladas, em 2050. 

Já a ferrovia Norte Sul, a FNS como é chamada, é considerada a espinha dorsal do 

sistema ferroviário brasileiro e um dos principais projetos para escoamento da 

produção agrícola do País. O trecho que será concedido parte do município de Porto 

Nacional, atravessa o estado do Tocantins, passando por todo o estado de Goiás até 

chegar a Estrela d´Oeste, em São Paulo. A demanda de transporte prevista 

inicialmente é de 1,2 milhão de toneladas, subindo para 8 milhões em 2020 e 25,8 

milhões ao final da concessão. Em Porto Nacional, o trecho também se conecta com 

o eixo norte que possibilita o acesso ao Porto do Itaqui. Na parte sul, em Estrela 

d’Oeste, a ferrovia vai fazer ligação com a Rumo e permitirá a conexão da Ferrovia 

Norte-Sul ao Porto de Santos e ao pólo econômico e industrial de São Paulo. 

É nítido que as demandas das ferrovias serão cada vez maiores no decorrer dos 

próximos anos como citado anteriormente nos dois casos, Ferrogrão e Norte Sul, sem 

falar nos investimentos que são propostos para a renovação das concessões das 

ferrovias atuais.  

Nessa condição é necessário por parte das empresas ferroviárias o comprometimento 
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ao incentivo a certificação do operador ferroviário. As empresas devem garantir a 

absorção destes profissionais para que a Certificação tenha sua devida importância e 

abra algumas frentes com os seguintes propósitos: 

 Gerar emprego para os interessados em obter a certificação 

 Garantir treinamento de qualidade e sem variação de conteúdo 

independentemente do local de aplicação. 

 As empresas estabelecerem um elo junto às instituições de ensino a fim de 

promover a manutenção e validação do sistema de treinamentos e conteúdos 

aplicáveis. Além de garantir a aplicabilidade a todas as empresas do setor. 

 Integrar as demandas por operadores qualificados de tal forma a estipular 

calendários de integração conforme a necessidade de cada empresa, sem gerar 

o canibalismo por operadores e levar a certificação a descrença. 

 Dar respaldo as instituições de ensino com profissionais e equipamentos que são 

utilizados na rotina operacional de transporte de cargas e passageiros. 

 Gerar credibilidade no sistema de certificação. 

 

5.2.4. Proposta de Comunicação Institucional/ Integrada  

Como proposta para comunicar este projeto, utilizaríamos a estrutura do SEST 

(Serviço Social do Transporte) / SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte) e sua visibilidade junto ao mercado de trabalho para divulgar a carreira 

do operador metroferroviário, assim como as certificações necessárias para ingressar 

nesta profissão e incentivar a formação desta mão de obra.  

 O SEST e SENAT vêm colaborando de forma expressiva para o desenvolvimento do 

setor de transportes no país. As entidades já possuem cursos especializados na área 

de transporte e tem grande representatividade no mercado nacional, além de estarem 

presentes em todos os estados brasileiros. 

Como exemplo do que foi feito no SEST SENAT de Santa Maria - RS, onde foram 

implantados murais para divulgar serviços da unidade, poderiam ser instalados murais 
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nas empresas do setor e também divulgar material relacionado ao transporte 

metroferroviário nas unidades SEST SENAT, criando uma atratividade maior junto as 

empresas de transporte ferroviário de cargas e passageiros, além da divulgação por 

material impresso, revistas e no próprio site do SEST SENAT, aproximando os 

cidadãos que procuram ingressar no mercado de trabalho e muitas vezes não têm 

conhecimento do setor metroferroviário, o qual poderia ter um interesse muito maior 

tratando-se de um segmento que o Brasil é tão carente. 

 

Figura 13. Modelo divulgação interna – SEST SENAT 

 

Fonte: SEST SENAT (2017) 

 

Os próprios cursos preparatórios para as habilitações (CNHF) dos operadores 

metroferroviários poderiam ser ministrados pelo SEST SENAT, utilizando todo o know-

how e estrutura que possuem, contribuindo para a preparação e qualificação dos 

profissionais interessados em adquirir este conhecimento e estar habilitado para a 

ingressar nesta carreira.    

Além do SEST SENAT, poderíamos utilizar outras instituições do Sistema S, como 

exemplo SENAI, que também possui sólidas estruturas em todo o território nacional, 
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que além de divulgar o treinamento, também poderia servir de unidade para realização 

do treinamento para concessão da CNHF. Cabe salientar que o SENAI já possui 

cursos ligados à área ferroviária, como por exemplos: Operador de Pátio de 

Ferrovias – SENAI (unidade Araraquara), Eletricista de Manutenção de Sistemas de 

Transportes Sobre Trilhos – SENAI-SP (unidade lapa), Técnico em Manutenção de 

Sistemas Metroferroviários – Senai- SP (unidade Lapa).  

Futuramente é possível associar um treinamento técnico específico a carreira de 

operador metroferroviário, podendo este ser habilitado e certificado com a CNHF ao 

final do curso técnico. Salienta-se que esta parceria não é o foco deste trabalho, 

deixando-a como alternativa para futuras discussões, em fóruns específicos. 

 

5.3. Contribuição na eficiência do sistema logístico do País 

É sabido que o aumento da eficiência ferroviária no sistema logístico no país depende 

de investimentos em infraestrutura, além de tecnologia, gestão de conhecimento, 

entre outras questões. No entanto, é possível aumentar a oferta e a produção das 

ferrovias, fazendo uma gestão eficiente sobre a operação. 

Nesse aspecto, os maquinistas são de importância bastante relevante no âmbito do 

aumento da oferta de trens nas linhas ferroviárias do país, pois sem esse profissional, 

qualificado para conduzir uma composição com milhares de toneladas de carga por 

centenas ou milhares de quilômetros, onde diversas intercorrências podem acontecer. 

Assim, com a melhoria da oferta de trens e também os investimentos na malha 

ferroviária do país, necessários para que o sistema logístico se sustente, os 

operadores são fundamentais. 

Tanto quanto no transporte de cargas, os operadores também são essenciais para os 

planos de expansão de oferta de transporte no país. No sistema de transporte sobre 

trilhos na Região Metropolitana de São Paulo, onde existe o maior número de pessoas 

e viagens do país, existem planos de expansão cada vez mais ambiciosos, embora 

sua implantação seja historicamente lenta. No entanto, pequenos investimentos em 

modernização de sistemas de sinalização, por exemplo, podem melhorar a oferta de 
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trens, o que necessita de operadores. 

A disponibilidade de operadores no mercado, como prevê essa proposta, é 

fundamental para que os trens circulem aumentando a produção do transporte de 

carga e de pessoas no país. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

O transporte ferroviário é um importante elemento no setor de transporte, com grande 

potencial de modernização e expansão, sendo modo estruturante tanto para o sistema 

de cagas quanto para o transporte de passageiros, pois é capaz de transportar 

grandes volumes com o custo operacional por unidade menor. 

Apesar dos anos de falta de investimento no setor, é possível aumentar a produção 

de transporte, seja com a malha existente, seja com o potencial de expansão. Assim, 

os profissionais do setor ferroviário são extremamente importantes e com 

conhecimento específico, difíceis de contratar no mercado. 

Dentro desses profissionais, um específico – o condutor metroferroviário ou o 

maquinista – é quase que inexistente no mercado, o que faz com que as empresas 

operadoras tenham que treiná-los e dependendo do equipamento, da via permanente, 

da complexidade do trecho, etc, varia entre 7 e 24 meses, como foi apresentado 

anteriormente, gerando altos custos para as empresas e a deficiência no transporte 

durante os treinamentos. 

Assim, detectamos uma oportunidade de preencher uma lacuna na formação do 

profissional em operação ferroviária, criando um processo de certificação e habilitação 

que garanta uma formação prévia e a disponibilidade de profissionais no mercado. 

Essa habilitação já existe para os diversos modos de transporte no Brasil (rodoviário, 

aeroviário, aquaviário/marítimo) e existe para o ferroviário em alguns países no mundo 

como o Japão. 

O projeto de criação da habilitação deverá conter uma legislação específica, com 

âmbito nacional para a regulação da carteira de habilitação, bem como a sua 

fiscalização. Também deverá ser criado uma rede de escolas capacitadas para dar os 

treinamentos e provas específicas em todo o território nacional. Em paralelo, será 

necessário um plano de comunicação para que as pessoas sejam atraídas para essa 

profissão e queiram ser treinadas para tirar a carteira. 

Com esse projeto implantado, as empresas deverão modificar sua forma de 

contratação dos profissionais, mas o aspecto positivo é que será possível colocar a 
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carteira de habilitação – CNHF – como um requisito para contratação, seja no caso 

de processos seletivos de empresas privadas, seja em concursos públicos. 

Como forma de viabilizar a implementação desse projeto, recomendamos o 

envolvimento do SEST/SENAT que tem experiência na aprendizagem e formação de 

profissionais do setor de transportes. Além disso, recomendamos o envolvimento das 

associações como ANTP (Agencia Nacional de Transporte Público), ANTF 

(Associação Nacional de Transporte Ferroviário) e a ANPTrilhos (Associação Nacional 

dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos), com o intuito de fortalecer e 

difundir os conceitos estabelecidos aqui, além de estabelecer as relações 

institucionais entre os stakeholders e ajudar no detalhamento das ações necessárias 

para a implantação do projeto como um todo. 
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A. ANEXO I - TRILHA DE CARREIRA ATUAL DAS EMPRESAS 
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A.1. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

OPERADOR DE TRANSPORTE METROVIÁRIO – OTM 

 

Processo de seleção: concurso público 

Requisito: Ensino médio completo 

 

CARREIRA: 

a) Operador Transporte Metroviário I (OTM I – Estação) 

O profissional que foi selecionado no concurso entra para trabalhar na estação com 

as atividades relacionadas ao atendimento ao usuário/cliente: bilheteria, linha de 

bloqueios, etc. 

Faz treinamento específico de 90 dias, no mesmo período de experiência legal. As 

competências necessárias solicitadas são: 

Estação
OTM 

I

Estação
OTM 

II

Supervisão
OTM 

III
Controlador 

CCO

OTM 
IV

Trafego
OTM 

II

OU 
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▫ Técnicas: atenção distribuída, orientado para segurança, comunicação 

▫ Pessoais: assiduidade / pontualidade, iniciativa / pró-atividade, prontidão / 

presteza no atendimento de ocorrência, cortesia no atendimento, equilíbrio 

emocional, apresentação pessoal e postura, compromisso com resultados, 

trabalho em equipe 

O profissional tem um tempo mínimo de permanência no cargo de 3 anos para ser 

elegível para o cargo de OTM II. O OTM I atua sob supervisão em tarefas de pouca 

complexidade.  

Salário: R$ 2.159,00 a 3.352,00 

Suas atribuições e responsabilidades são:  

 Abordar, atender e orientar usuários 

 Abordar, atender, encaminhar e acompanhar vítimas de males súbitos ou 

acidentes 

 Operar equipamentos de plataformas, controladores de fluxo, portas de acesso e 

auxiliar no embarque e desembarque nas plataformas 

 Atuar no combate a incêndio.  

 Acompanhar e conduzir deficientes.  

 Atuar em sistemas de prevenção de acidentes 

 Fiscalizar o acesso às estações 

 Atuar em campanhas institucionais 

 Monitorar a prática operacional de treinamentos 

 Recolher e distribuir envelopes de circulação interna e objetos achados e perdidos 

 Operar a sala de supervisão operacional. (SSO)  

 Inspecionar equipamentos e mobiliários da estação e encaminhar para 

providências. - Operar o sistema de arrecadação.  

 Atuar em falhas de material rodante. 
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b) Operador Transporte Metroviário II (OTM II) 

Após no mínimo 3 (três) anos de experiência no cargo OTM I e preencher alguns 

requisitos como avaliação de desempenho com nota acima de 8 (oito), ter 

comportamento de acordo com as competências solicitadas, entre outros, o 

profissional pode se candidatar para o cargo de OTM II que se subdivide em: 

 OTM II – Estação 

 OTM II – Tráfego 

Os treinamentos são específicos para estação e tráfego, no entanto, ambos têm o 

período de 112 dias. E as competências necessárias solicitadas são: 

▫ Técnicas: atenção distribuída, orientado para segurança, comunicação 

▫ Pessoais: assiduidade / pontualidade, iniciativa / pró-atividade, prontidão / 

presteza no atendimento de ocorrência, cortesia no atendimento, equilíbrio 

emocional, apresentação pessoal e postura, compromisso com resultados, 

trabalho em equipe 

O profissional tem um tempo mínimo de permanência no cargo 3 anos para ser 

elegível para o cargo de OTM III, ou 6 anos desde que entrou na empresa.  

Salário: R$ 3.605,00 a 4.621,00 

Para o OTM II – Estações, as atribuições e responsabilidades são:  

 Fiscalizar e avaliar os serviços de limpeza 

 Operar subestações auxiliares, retificadoras, salas técnicas mestras e satélites e 

equipamentos auxiliares 

 Monitorar a prática operacional de treinamentos 

 Atuar em campanhas institucionais 

 Cumprir todas as normas e procedimentos operacionais 

 Operar equipamentos de sinalização e controle de tráfego 

 Acompanhar e conduzir deficientes 
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 Abordar, atender e orientar usuários 

 Recolher e/ou distribuir objetos achados e perdidos 

 Operar equipamentos de plataformas, controladores de fluxo, portas de acesso, 

SSO e sistema de arrecadação. 

Para o OTM II – Tráfego, as atribuições e responsabilidades são:  

 Operar trens nas linhas comerciais 

 Abordar, atender e orientar usuários 

 Atuar no controle de fluxo de plataforma 

 Monitorar a prática operacional de treinamentos 

 Atuar em campanhas institucionais 

 Cumprir e observar todas as normas e procedimentos operacionais 

 Operar aparelho de mudança de via (AMV 

 Inspecionar e atuar em falhas de trens e estratégias operacionais 

 Verificar, distribuir e controlar os transceptores nos pátios e linhas 

 Auxiliar nos controles administrativos 

 Aplicar reciclagens referentes ao Material Rodante 

 Inspecionar a qualidade dos serviços de limpeza de trem 

 Acompanhar e controlar o descarregamento de materiais transportados nos trens. 

 

c) Operador Transporte Metroviário III (OTM III – Supervisão Operacional) 

Após no mínimo 3 (três) anos de experiência no cargo OTM II e preencher alguns 

requisitos como avaliação de desempenho com nota acima de 8 (oito), ter 

comportamento de acordo com as competências solicitadas, entre outros, o 

profissional pode se candidatar para o cargo de OTM III, que é o nível de supervisão.  

Nesse nível, o profissional passa de técnico para gestor. Assim, as competências 
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necessárias para o cargo são alteradas: 

▫ Técnicas: conhecimento instrucional e de planejamento, visão sistêmica, 

administração de conflitos  

▫ Pessoais: comunicação, apresentação pessoal e postura, liderança, 

compromisso com resultados 

O profissional tem um tempo mínimo de permanência no cargo 3 anos para ser 

elegível para o cargo de OTM IV, ou 9 anos desde que entrou na empresa. 

Salário: R$ 6.029,00 a 7.570,00 

Suas atribuições e responsabilidades são:  

 Adotar providências imediatas para corrigir falhas humanas no atendimento a 

usuários, cobrando cortesia, iniciativa, pontualidade, prontidão e proatividade da 

equipe.  

 Supervisionar e desenvolver a equipe de trabalho sob sua responsabilidade no 

que se refere a normas e procedimentos administrativos, disciplinares, de 

segurança, aspectos técnicos, operacionais e de qualidade no atendimento aos 

usuários e encaminhamento de ocorrências.  

 Avaliar e encaminhar problemas de desempenho, de forma a manter padrões de 

motivação e comprometimento da equipe em níveis elevados.  

 Atuar em equipe e estimular a participação de todo o time nas questões 

envolvendo o atendimento prestado aos usuários, visando a implementação de 

melhorias nas rotinas das estações.  

 Acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pela equipe, bem como 

monitorar os horários de trabalho e intervalos para descanso.  

 Distribuir e executar tarefas operacionais, auxiliando a equipe em suas 

dificuldades.  

 Observar e avaliar as dificuldades operacionais e técnicas da equipe, bem como 

identificar necessidades de treinamento e montagem de grupos para orientações, 
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esclarecimentos sobre processos, qualidade, normas, procedimentos, etc.  

 Ministrar, reciclar e controlar treinamentos do quadro operativo, além de monitorar 

a prática operacional de treinandos.  

 Operar subestações auxiliares, retificadoras, seccionadoras e contatores de 3º 

trilho, salas técnicas mestras e satélites, bem como os equipamentos auxiliares.  

 Operar trens nos pátios e linhas comerciais em situações excepcionais a partir 

dos planos de contingência estabelecidos pela Cia.  

 Atuar em ocorrências e acidentes, adotando estratégias e tomando as 

providências necessárias para o encaminhamento de soluções.  

 Efetuar contato com áreas de interface internas e externas e fiscalizar/avaliar 

serviços prestados por terceiros.  

 Solicitar e controlar os materiais necessários para as operações sob sua 

responsabilidade. 

d) Operador Transporte Metroviário IV (OTM IV) 

Após no mínimo 3 (três) anos de experiência no cargo OTM III e preencher alguns 

requisitos, o profissional pode se candidatar para o cargo de OTM IV, que o transfere 

para o Centro de Controle Operacional. 

As competências necessárias para o cargo são: 

▫ Técnicas: tomada de decisão, organização, observação / atenção, 

comunicação  

▫ Pessoais: trabalho em equipe, iniciativa / pró-atividade, equilíbrio emocional, 

compromisso com resultados 

O profissional tem um tempo mínimo de permanência no cargo 3 anos, ou 12 anos 

desde que entrou na empresa.  

Salário: R$ 7.685,00 a 9.050,00 

Suas atribuições e responsabilidades são:  
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 Controlar a operação das linhas metroviárias através do posto de controle 

centralizado 

 Operar os computadores do Sistema de Controle, Arrecadação e Passageiros 

 Operar os consoles de controle de trens.  

 Operar os consoles de controle do sistema de energia.  

 Operar os consoles de controle de fluxo de passageiros e equipamentos 

auxiliares.  

 Monitorar os treinandos, durante o processo de capacitação dos operadores para 

os diferentes postos.  

 Manter interface com órgãos públicos e sistemas de transporte de passageiros.  

 Manter interface com o Centro de Informações da Manutenção.  

 Aplicar estratégias de contorno em situações de anormalidade e avaliar seus 

resultados.  

 Cumprir todas as normas e procedimentos operacionais previstos para o cargo 
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A.2. COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 

A.2.1. CARREIRA OPERAÇÃO: CIRCULAÇÃO (TRAÇÃO / CCO) 

 

 

TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - SEGMENTO OPERAÇÃO  

*Vigência 01/07/2017  

 

 



   

 

| 129 | 
 

a) Operador de Circulação: 

Descrição Resumida / Pré-Requisitos 

 Operador de Circulação - Nível I – Maquinista:  

Ser admitido por meio de concurso público, nível de escolaridade: Ensino médio. 

Operar trens e/ou locomotivas.  

 Operador de Circulação - Nível II - Console de Passageiros:  

Ser titular do cargo de Operador de Circulação – Nível I – Maquinista. 

Experiência: 3 anos na área de atuação.  

Executar atividades de operação e comando dos equipamentos de monitoramento e 

controle de tráfego ferroviário.  

 Operador de Circulação - Nível III - Console De Circulação:  

Ser titular do cargo de Operador de Circulação – Nível II - Console de passageiros. 

Experiência: 3 anos na área de atuação.  

Controlar o tráfego de trens, passageiros, cargas, veículos ferroviários, veículos de 

manutenção operando equipamentos em consoles específicos.  

 Supervisor Geral De Tração: 

Ser titular do cargo de Operador de Circulação – Nível I - Maquinista. 

Experiência: 3 anos na área de atuação.  

Supervisionar e controlar os processos, procedimentos e atividades de 

restabelecimento, comunicação imediata ao Centro de Controle Operacional acerca 

das condições e condicionantes de circulação dos trens praticando as operações por 

ele determinado para agilizar a sua circulação. Supervisionar os recursos sob sua 

responsabilidade, garantindo a correção das distorções/irregularidades de acordo 

com normas e procedimentos operacionais determinados para a área de atuação. 

 Supervisor Geral do Centro de Controle Operacional  

Ser titular do cargo de Operador de Circulação – Nível III - Console de Circulação. 
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Experiência: 3 anos na área de atuação.  

Planejar, organizar, supervisionar e controlar os processos, procedimentos e 

atividades de estratégias operacionais e monitoramento da circulação de acordo com 

o regulamento de serviço para garantir os resultados propostos pela Empresa quanto 

à otimização de circulação de trens/ equipamentos, passageiros, usuários e carga em 

geral com vistas ao atendimento das metas operacionais e da segurança de tráfego. 

Gerir e administrar os recursos da área de atuação garantindo a consistência das 

informações para correção das distorções/ irregularidades dos processos, objeto de 

sua atuação, em ações conjuntas com áreas de interface da Empresa. 

 

Descrição Detalhada 

 Operador de Circulação – Nível I - Maquinista 

▫ Operar trens e/ou locomotivas, trafegando conforme normas, instruções e 

procedimentos operacionais, comunicando-se com os usuários, Centro de 

Controle Operacional – CCO e demais áreas utilizando recursos de 

comunicação disponíveis. 

▫ Atuar na formação de novos integrantes do cargo e função.  

▫ Atuar na equipagem dos trens e/ou locomotivas, atuar conforme 

Procedimentos de Operação vigentes;  

▫ Monitorar prática de condução de trens e/ou locomotivas para formação de 

novos maquinistas;  

▫ Preencher formulários de controle de viagens e avarias do sistema; 

▫ Remover interferências na via, de modo a possibilitar a operação normal de 

trens e/ou locomotivas, sempre que possível e necessário;  

▫ Operar aparelhos de mudança de via (AMV) e/ou semelhantes;  

▫ Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que 

solicitado ou necessário. 
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 Conhecimentos: 

▫ Conhecimentos de informática, mecânica e elétrica. 

 Escolaridade Básica  

▫ Ensino Médio Completo. 

 Jornada de Trabalho  

▫ 8 horas/dia – Escala 4x2x3x1 

 

 Operador de Circulação – Nível II – Console de Passageiros  

▫ Operar e comandar equipamentos de monitoramento e controle do tráfego 

ferroviário relativos à sua capacitação e habilitação. 

▫ Operar e controlar equipamentos de controle de energia elétrica. 

▫ Registrar e controlar dados operacionais, falhas, ocorrências e programações 

de serviços, relacionadas aos sistemas operacionais, emitindo os respectivos 

relatórios. 

▫ Manter contato através de equipamentos de comunicação com todas as áreas 

de interface internas e externas da Companhia.  

▫ Acompanhar treinamento de formação/ reciclagem inerentes a sua área de 

atuação.  

▫ Monitorar prática operacional da formação de novos profissionais. 

▫ Executar as atividades conforme normas, instruções e procedimentos 

operacionais vigentes. 

▫ Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que 

solicitado ou necessário. 

 Conhecimentos: 

▫ Conhecimentos de informática, Normas, instruções e procedimentos 

operacionais. 
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▫ Equipamentos da malha ferroviária 

▫ Conhecimento e prática operacional  

▫ Conhecimento de medidas e esquemas elétricos 

  Escolaridade Básica  

▫ Ensino Médio Completo. 

 Jornada de Trabalho  

▫ 6 horas/dia – Escala de Revezamento. 

 

 OPERADOR DE CIRCULAÇÃO – NÍVEL III - CONSOLE DE CIRCULAÇÃO  

▫ Conhecer, operar e comandar os equipamentos do Centro de Controle 

Operacional. 

▫ Controlar o tráfego de trens, passageiros, cargas, veículos ferroviários, 

veículos de manutenção através de terminal de computador e consoles 

específicos assistindo por terminal de vídeo e painel conforme normas, 

instruções e procedimentos operacionais vigentes e grade horária.  

▫ Controlar o tráfego em caso de pane informando o Operador de Circulação-

Maquinista e estações os procedimentos operacionais a serem atendidos.  

▫ Reativar o Sistema de Controle Centralizado através do teclado do terminal 

de microcomputador em caso de queda parcial. 

▫ Manter contato com pátio de manobras através de rádio, mantendo-o 

informado sobre as condições de tráfego e possíveis impedimentos ao longo 

do trecho.  

▫ Comunicar através de rádio ou telefone se necessário, as operações que 

devem ser realizadas nas composições e estações. 

▫  Elaborar relatórios das ocorrências registradas em seu turno de trabalho.  

▫ Acompanhar treinamento de formação/ reciclagem inerentes a sua área de 
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atuação.  

▫ Executar outras atividades inerentes à sua área de atuação sempre que 

solicitado ou necessário. 

 CONHECIMENTOS: 

▫ Conhecimentos de informática, Normas, instruções e procedimentos 

operacionais. 

▫ Equipamentos da malha ferroviária 

▫ Conhecimento e prática operacional  

▫ Conhecimento de medidas e esquemas elétricos 

  ESCOLARIDADE BÁSICA  

▫ Ensino Médio Completo. 

 JORNADA DE TRABALHO  

▫ 6 horas/dia – Escala de Revezamento. 

 

 SUPERVISOR GERAL DE TRAÇÃO 

Ser titular do cargo de Operador de Circulação – Nível I - Maquinista.  

Experiência: 3 anos na área de atuação.  

▫ Contatar o Centro de Controle Operacional comunicando-se através de rádio 

ou telefone a fim de verificar as condições de circulação de trens;  

▫ Operar chaves seccionadoras da Rede Aérea, recebendo informações e 

orientações do Centro de Controle Operacional para agilizar a circulação de 

trens; 

▫ Orientar e elaborar cronogramas mensais e gráficos dos Operadores de 

Circulação – Nível I - Maquinista e/ou, Manobradores, verificando e 

confirmando a escala e a presença do empregado para o período, conferindo 

a quantidade de composições disponíveis para o trajeto; 
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▫ Controlar a escala dos empregados para o período e conferir a quantidade e 

composições disponíveis para o trajeto; 

▫ Supervisionar, monitorar e/ou ministrar treinamentos na capacitação 

/reciclagem de novos Operadores de Circulação – Nível I - Maquinistas, 

realizando simulações, elaborando provas técnicas e situacionais, avaliando 

e aprovando ou não o candidato a fim de desenvolver bons profissionais; 

▫ Supervisionar o atendimento, bem como atender, se necessário, problemas 

com a circulação dos trens, acidentes e avarias em geral (Rede Aérea e 

outros); 

▫ Atender e atuar em trens operacionais com avarias: restabelecendo-os para 

a operação, recolhendo ao pátio ou requisitando manutenção quando em 

posto de serviço de restabelecimento em plataforma; 

▫ Atender e atuar em trens ou vagões operacionais com avarias, 

restabelecendo-os para a operação, efetuando pequenos reparos, recolhendo 

ao pátio ou requisitando manutenção quando em posto de serviço de 

restabelecimento em plataforma; 

▫ Atuar prioritariamente durante vistoria interna em trens operacionais que 

apresentem condições insatisfatórias de limpeza durante viagem, mantendo 

contato com o condutor do trem e com o Centro de Controle Operacional, 

combinando os serviços a serem executados; 

▫ Manter contato com o condutor do trem para comunicar falha e informar a 

atuação; 

▫ Supervisionar a execução dos pequenos reparos em composições avariadas 

ao longo do trecho; 

▫ Participar da elaboração e/ou revisões de Normas e Regulamentos que 

envolvam a circulação de trens; 

▫ Supervisionar as equipes de Operadores de Circulação – Nível I - Maquinistas 

dentro do seu trecho de responsabilidade; 
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▫ Executar outras atividades inerentes à sua área de atuação e/ ou, sempre que 

solicitado ou necessário para atividades correlatas.  

 CONHECIMENTOS: 

▫ Conhecimento de normas e procedimentos de Operação e Segurança. 

▫ Liderança e tomada de decisão. 

 ESCOLARIDADE BÁSICA  

▫ Ensino Médio Completo. 

 JORNADA DE TRABALHO  

▫ 8 horas/dia 

 

 SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL  

Ser titular do cargo de Operador de Circulação – Nível III - Console de Circulação. 

Experiência: 3 anos na área de atuação.  

▫ Elaborar relatórios de acompanhamento das condições dos equipamentos e 

dados sobre a circulação, registrando todas as falhas abertas no sistema, 

ocorrências de período (avarias no sistema de circulação), verificando a 

disponibilidade do material rodante e locomotivas, relacionando a 

movimentação dos trens; 

▫ Verificar as condições de funcionamento da operação dos ITCS (Interface 

Controle e Supervisão), PCS (Posto de Controle Setorial), PCL (Posto de 

Controle Local), Centro de Distribuição de Energia, periféricos de CCO, tais 

como: impressoras, consoles, TV’s, painel sinóptico, teclados, Núcleo de 

Processamento e Distribuição, Track-ball, Painel de Energia, Subestações, 

sinalização em geral (sinais, AMV’s, rotas, ocupações falsas, velocidade do 

trecho, gravador de CCO, alimentação elétrica no Sistema-CCO, Sistema de 

Comunicação (rádio, CCO, trens, telefone seletivo e sonorização das 

estações), cronometria, iluminação e ar-condicionado no CCO, PCP (Posto 
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de Controle de Pátio); 

▫ Participar, em planos de atendimento de situações de emergência, 

providenciando as medidas cabíveis, tais como: licenciamento de trens e 

respondendo pela operação dos Postos de Comando Setoriais; 

▫ Supervisionar os serviços de controle de circulação ferroviária, fazendo 

cumprir normas, instruções de serviços, programação e estratégias 

operacionais. 

▫ Supervisionar e analisar os relatórios sobre dados operacionais, falhas, 

ocorrências, e programações de serviços e demais dados sobre a 

disponibilidade dos sistemas, observando sua consistência para introdução 

no Sistema Informatizado; 

▫ Planejar e orientar a equipe em situação de degradação do sistema, quanto à 

adoção de estratégias operacionais, bem como providenciar o acionamento a 

todas as áreas internas e externas da Empresa; 

▫ Participar da elaboração de manuais, procedimentos e instruções 

operacionais de serviços, regulamentos e normas voltados a métodos e 

processos operacionais; 

▫ Acompanhar e/ ou, ministrar treinamentos de formação/ reciclagem; 

▫ Participar da elaboração de planos operacionais a partir da análise dos 

recursos disponíveis e planejados e dos dados de demanda quantitativa e 

qualitativa; 

▫ Supervisionar e administrar as relações de trabalho, controlando férias, 

absenteísmo, aspectos disciplinares, promoções, reclassificações, 

remanejamentos de pessoal e outras; 

▫ Executar outras atividades inerentes à sua área de atuação e/ou, sempre que 

solicitado ou necessário.  

 CONHECIMENTOS: 

▫ Domínio da estrutura e funcionamento do sistema de controle de circulação 
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ferroviária, normas e procedimentos especializados e administrativos da área 

de atuação e das áreas de interface.  

▫ Liderança, tomada de decisão e gestão de recursos. 

 ESCOLARIDADE BÁSICA  

▫ Ensino Médio Completo. 

 JORNADA DE TRABALHO  

▫ 6 horas/dia 
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A.2.2. CARREIRA MANUTENÇÃO: MANOBRADOR / OPERADOR DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS 

 

 

TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - SEGMENTO MANUTEÇÃO  

*Vigência 01/07/2017  

 

 

 

DESCRIÇÃO RESUMIDA / PRÉ-REQUISITOS 

 MANOBRADOR 

▫ Ser admitido por meio de concurso público, nível de escolaridade: Ensino 

médio. 

▫ Executar procedimentos de orientação às manobras de Trens Unidades, 
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locomotivas, vagões e demais veículos de vias no âmbito dos espaços 

determinados para sua movimentação. Adotar procedimentos administrativos 

de controle da operação de movimentação e circulação dos trens.  

 

 OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NÍVEL I 

▫ Ser admitido por meio de concurso público, nível de escolaridade: Ensino 

médio. 

▫ Conhecimentos básicos inerentes a sua área de atuação e compatíveis com 

as atividades do cargo. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria E. 

▫ Operar e conduzir veículos de cargas rodoviários e ferroviários, de natureza 

rodo ferroviária e de transporte de passageiros de acordo com habilitação 

exigida pelo Conselho Nacional de Trânsito e normas e procedimentos 

estabelecidos pela Empresa 

 

 OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NÍVEL II 

▫ Ser titular do cargo de operador de veículos e máquinas - Nível I 

▫ Experiência: 3 anos na área de atuação.  

▫ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria E. Habilitação Específica 

para operar cada equipamento. Curso de Mecânica no SENAI ou Instituição 

similar. 

▫ Operar e conduzir veículos de cargas rodoviários e ferroviários, de natureza 

rodo ferroviária e de transporte de passageiros de acordo com habilitação 

exigida pelo Conselho Nacional de Trânsito e normas e procedimentos 

estabelecidos pela Empresa 
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DESCRIÇÃO DETALHADA 

 

 MANOBRADOR 

▫ Orientar manobras de Trens Unidades, locomotivas, vagões e demais 

veículos de vias, nos pátios, oficinas, abrigos, estações e desvios particulares; 

▫ Registrar entradas e saídas dos trens dos pátios; 

▫ Acionar chave de mudança de via e freios manuais, assim como calçar as 

rodas dos vagões e carros; 

▫ Operar portões, cancelas de passagem em nível, necessários à segurança 

das manobras, bem como sinalizar, utilizando procedimentos operacionais; 

▫ Operar aparelhos de comunicação pertinentes aos serviços de manobras; 

▫ Acoplar e desacoplar a parte mecânica e pneumática de Trens Unidades, 

locomotivas, vagões e demais veículos de via; 

▫ Zelar pelo estado dos engates, adaptadores de engate, mangueiras do 

sistema pneumático de freio, pinos e contrapinos do engate, solicitando a 

correção de irregularidades quando houver; 

▫ Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que 

solicitado ou necessário. 

 ESCOLARIDADE BÁSICA  

▫ Ensino Médio Completo. 

 JORNADA DE TRABALHO  

▫ 8 horas/dia 

 

 OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NÍVEL I e II 

▫ Operar e conduzir veículos de movimentação de cargas rodoviários e 

ferroviários, equipamentos de via permanente, de rede aérea e de 
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manutenção da infraestrutura ferroviária; 

▫ Operar e conduzir equipamentos de natureza rodoferroviária, tais como: 

caminhões terra-via, autos de linha de inspeção, caminhões e serviços de 

linha, guindastes embarcados ou auto-propelidos e loco trator; 

▫ Dirigir veículos destinados ao transporte de passageiros, correspondência ou 

pequenas cargas; 

▫ Conduzir veículos rodoviários (caminhões, pick-ups, guinchos rodoviários e 

demais utilitários) no perímetro urbano e interurbano, observando a legislação 

e instruções de segurança de tráfego; 

▫ Conduzir veículos rodoviários articulados (carretas), no perímetro urbano e 

interurbano, observando e obedecendo a legislação e instrução de segurança 

de tráfego; 

▫ Obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução das atribuições 

do cargo e regulamento quanto à prestação dos serviços; 

▫ Zelar pela guarda e conservação dos veículos e máquinas conforme 

procedimentos estabelecidos na área de atuação; 

▫ Executar outras atividades inerentes a sua área de atuação sempre que 

solicitado ou necessário. 

Quando na função de Operador de Máquinas e Equipamentos: 

▫ Operar e conduzir veículos de movimentação de cargas rodoviários e 

ferroviários, equipamentos de via permanente, rede aérea e manutenção da 

infraestrutura ferroviária; 

▫ Examinar e efetuar limpeza, lubrificação das máquinas e equipamentos, bem 

como examinar pneus, zelando pelo seu bom funcionamento; 

▫ Acompanhar o nível de combustível e providenciar o abastecimento do 

veículo; 

▫ Efetuar pequenos serviços de reparação e manutenção das máquinas e 
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equipamentos, fazendo regulagens e substituições de peças simples; 

▫ Conduzir, quando necessário, caminhões ou carretas para o transporte de 

maquinas e equipamentos desde que habilitados. 

Quando na função de Operador de Veículos Rodoferroviários: 

▫ Operar e conduzir equipamentos de natureza rodoferroviária, tais como: 

caminhões terra-via, autos de linha de inspeção, caminhões e serviços de 

linha, guindastes embarcados ou auto propelidos e Locotrator; 

▫ Operar, quando necessário, outros veículos compatíveis com a sua carteira 

de habilitação; 

▫ Efetuar pequenos serviços de reparação e manutenção das máquinas e 

equipamentos, fazendo regulagens e substituições de peças simples; 

▫ Examinar e lubrificar máquinas e equipamentos, zelando pelo seu bom 

funcionamento; 

▫ Acompanhar o nível de combustível e providenciar o abastecimento do 

veículo; 

▫ Atuar como instrutor de treinamento nos cursos específicos de suas 

atividades; 

▫ Efetuar carga e descarga de materiais e equipamentos de sua área de 

atuação; 

▫ Efetuar manobras em trens de serviços de sua área de atuação; 

▫ Manter contato com o CCO (Centro de Controle Operacional). 

Quando na função de Motorista: 

▫ Dirigir veículos destinados ao transporte de passageiros, correspondência ou 

pequenas cargas de acordo com programações definidas, ficando, quando 

necessário, à disposição de determinada área a fim de transportar 

empregados em serviços externos ao destino desejado, bem como trazendo-

os de volta à Empresa; 
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▫ Conduzir veículos rodoviários (caminhões, pick-ups, guinchos rodoviários e 

demais utilitários) no perímetro urbano e interurbano, observando a legislação 

e instruções de segurança de tráfego, atendendo às determinações impostas 

ao cargo; 

▫ Conduzir veículos rodoviários articulados (carretas), no perímetro urbano e 

interurbano, observando e obedecendo a legislação e instrução de segurança 

de tráfego, atender às determinações impostas ao cargo, respeitar itinerários, 

horários e velocidades, zelando pela segurança da carga, bem como, cuidar 

da manutenção, reparação de pequenos defeitos, nível de óleo, água, 

combustível, lubrificantes e boa aparência do veículo; 

▫ Zelar pela conservação do veículo sob sua responsabilidade providenciando 

lavagem, lubrificação e abastecimento da mesma e efetuar reparos simples, 

tais como: trocar pneus, emendar fios, limpar ou trocar velas e outras de sua 

competência; 

▫ Apresentar relatórios diários referentes às suas atividades, anotando: 

quilometragem rodada, percurso, ocorrências, alertando sua chefia sobre os 

possíveis defeitos detectados ou das revisões periódicas a serem efetuadas; 

▫ Respeitar itinerários, horários e velocidades, zelando pela integridade física 

dos passageiros, bem como cuidar da manutenção, reparação de pequenos 

defeitos, nível de água, combustível, lubrificadores e boa aparência do 

veículo.  

 CONHECIMENTOS: 

▫ Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou E; 

▫ Curso de Mecânica no SENAI ou Instituição similar. 

 ESCOLARIDADE BÁSICA  

▫ Ensino Fundamental Completo. 

 JORNADA DE TRABALHO  

▫ 8 horas/dia 
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MOVIMENTAÇÕES 

Definição: 

É a ascensão do empregado para nível e/ou padrão superior, mediante avaliação de 

desempenho, podendo ou não haver avaliação interna. 

 

Tipos de Movimentação 

 

1 - Progressão Horizontal 

Ascensão de um padrão salarial para o imediatamente superior, mantido o nível do 

cargo, mediante critérios da avaliação de desempenho. 

 

2 - Promoção Vertical 

Ascensão para o nível do cargo imediatamente superior, mediante a combinação de 

avaliação de desempenho, processo de avaliação interna dentro da carreira e tempo 

no padrão salarial em que se encontra. 

 

Avaliação Interna 

É o processo através do qual, se elegem e selecionam candidatos à promoção vertical 

entre os empregados da empresa pertencentes a uma mesma carreira. Esse processo 

é iniciado com a abertura de edital interno em que é divulgado o número de posições 

para níveis dentro de uma mesma carreira, o conteúdo dos conhecimentos a serem 

aferidos em prova e demais condições desse processo de avaliação. Os empregados 

elegíveis (aqueles que têm mais de três anos no mesmo nível, pelo menos duas 

avaliações de desempenho acima da média nos últimos três anos e nenhuma 

suspensão no período) se inscrevem e são avaliados em prova de conhecimentos e 

perfil para a nova posição, quando as características do posto de trabalho assim o 

exigirem. 
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3 - Progressão horizontal e promoção vertical por antiguidade 

De acordo com o limite orçamentário definido para as áreas, os empregados que não 

foram movimentados nas três últimas avaliações, poderão ser movimentados por 

antiguidade, obedecendo os seguintes critérios: 

▫ Maior tempo de casa; 

▫ Maior tempo de casa e no cargo;  

▫ Maior tempo de casa, no cargo e idade.  

Para os cargos da Operação (maquinistas e operadores de circulação – Tração e/ou 

CCO) e Manutenção (Manobradores e operador de veículos e máquinas Nível I e II): 

 

Quadro de Cargos Permanentes: Todos os ocupantes de cada cargo devem 

desempenhar exatamente as mesmas atividades. O que muda é a maturidade 

profissional, o grau de conhecimento acerca dos processos da Empresa, a capacidade 

de identificar e solucionar problemas, o que por promoção vertical implicará na 

mudança de nível dentro do mesmo cargo, quando for o caso. 

 

Para os Cargos de Supervisão – Tração e/ou CCO 

 Função Gratificada: É a nomeação, por Ato do Presidente, de empregados 

concursados para o exercício de funções de Gerência Geral, Supervisão e 

Liderança. Nos casos de nomeação para Função Gratificada, será paga uma 

gratificação de função variável correspondente à diferença do salário nominal do 

empregado para o salário da função desempenhada. A função gratificada é de 

livre nomeação e exoneração por Ato do Presidente, obedecidos aos requisitos 

para seu preenchimento, constantes na descrição das atribuições. Os 

empregados de cargos permanentes designados em funções gratificadas, quando 

da avaliação de desempenho, poderão ser promovidos verticalmente ou ter 

progressão horizontal em seus respectivos cargos de carreira. A gratificação de 
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função não será incorporada ao salário do empregado quando do seu retorno ao 

cargo de origem. 

 A progressão/promoção funcional no cargo se dará através da progressão 

horizontal ou promoção vertical e se dará por antiguidade e merecimento.  

 As carreiras desenvolvem-se dentro do mesmo cargo, por movimentação na 

tabela salarial de um a outro padrão (progressão horizontal), ou de um a outro 

nível no caso de promoção vertical (cargos com mais de um nível). A evolução na 

carreira está associada ao resultado da avaliação de desempenho do empregado 

e implica em acréscimo de responsabilidade e maior complexidade nas atividades. 

 Aqueles empregados que, à época do enquadramento não apresentarem o pré- 

requisito do cargo terão direito apenas à progressão horizontal na carreira, não 

podendo pleitear promoção vertical a níveis superiores quando o cargo tiver mais 

de um nível.  

 Os cargos permanentes que não possuem níveis terão somente progressão 

horizontal. A progressão/promoção funcional somente se dará respeitando o 

quadro de vagas e os limites orçamentários, estabelecendo-se: Para cargos 

operacionais e de manutenção – progressão horizontal de até 20% dos 

empregados do quadro em cada processo de promoção vertical de até 10% dos 

empregados dentro das mesmas condições.  

 Os empregados são classificados para progressão/promoção, considerando-se: 

▫ 1. Para a Progressão Horizontal: 01 (uma) avaliação de desempenho acima 

da média do Departamento nos últimos 2 anos;  

▫ 2. Para a Promoção Vertical: o resultado obtido nas 3 (três) Avaliações de 

Desempenho válidas para o período, a somatória da nota final obtida em 

processo de avaliação interna, para os cargos de carreira especificados e as 

pontuações de cursos na área de atuação.  

▫ 3. Em caso de empate será contemplado o empregado que, sucessivamente:  

o Estiver a mais tempo sem ter obtido uma progressão horizontal ou 
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promoção vertical;  

o Tiver obtido a maior nota na avaliação de desempenho mais recente;  

o Tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo. 

 

Progressão Horizontal 

 A progressão horizontal consiste na ascensão do empregado de um padrão para 

o imediatamente superior, dentro do mesmo nível, mediante avaliação de 

desempenho e tempo no padrão, resultando em um reenquadramento salarial; 

 O processo de progressão horizontal ocorre a intervalos regulares de 12 meses, 

tendo seus efeitos financeiros em junho de cada exercício; 

 É considerado habilitado para a progressão horizontal o empregado que: • Tiver 

cumprido o período mínimo de 1 ano no padrão em que se encontra; • Não tiver 

sofrido suspensão como medida disciplinar no decorrer do interstício (intervalo); • 

Tiver obtido nas últimas duas avaliações de desempenho, uma avaliação superior 

à média anual do departamento;  

 Para efeito do cumprimento do interstício mínimo, somente são considerados os 

dias efetivamente trabalhados e as férias, no período de 12 meses anteriores ao 

mês da avaliação. A designação para função gratificada não prejudica a contagem 

de tempo para o interstício necessário à progressão horizontal; 

  São contemplados com a progressão horizontal os empregados melhores 

classificados, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira; 

  Não se aplica a progressão horizontal aos empregados de cargos de livre 

provimento.  

 

Promoção Vertical 

 A promoção vertical consiste na ascensão do empregado para o nível 

imediatamente superior. A ascensão de um nível para o imediatamente superior 
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na carreira se dá com o posicionamento do empregado no padrão imediatamente 

anterior ao atual do nível I para o II, de modo a respeitar o percentual estipulado 

para a carreira. A partir do segundo nível, a promoção se dá no nível superior no 

padrão correspondente ao atual do empregado; 

  As movimentações que caracterizam promoção vertical ocorrem conforme 

solicitação da Diretoria e aprovação do Presidente, respeitando o quadro de vagas 

e os limites orçamentários; 

 É condição para o empregado concorrer à promoção vertical:  

▫ Ter os requisitos mínimos exigidos pelo cargo na data da seleção;  

▫ Ter no mínimo 02 anos de efetivo exercício no mesmo nível;  

▫ Ter obtido nas últimas três avaliações de desempenho, duas avaliações 

superiores à média anual da Gerência.  

▫ Não ter sofrido suspensão como medida disciplinar no decorrer do interstício;  

 Para efeito do cumprimento do interstício mínimo, somente são considerados os 

dias efetivamente trabalhados e as férias, no período de 24 meses anteriores ao 

mês da avaliação;  

 Cumpridos os requisitos eliminatórios, a promoção vertical ocorre através de 

processo de avaliação interna dentro da carreira;  

 São contemplados com a promoção vertical os empregados melhores 

classificados no processo de avaliação interna, de acordo com a existência de 

vagas e disponibilidade orçamentária. O processo de avaliação interna terá o 

prazo de validade determinado em edital, não podendo ser superior a 12 meses; 

 Não se aplica a promoção vertical aos ocupantes de cargos de Livre Provimento. 

 

Progressão horizontal e promoção vertical por antiguidade 

 Os empregados que não foram movimentados nas três últimas avaliações, 

poderão ser movimentados por antiguidade, obedecendo os seguintes critérios:  
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▫ Maior tempo de casa;  

▫ Maior tempo de casa e no cargo; 

▫ Maior tempo de casa, no cargo e idade. 

 

  



   

 

| 150 | 
 

A.3. VLI LOGÍSTICA 

 

a) Maquinista de Manobra 

 1- Executar manobra de formação, desmembramento, carregamento e 

descarregamento de trens. 

 2- Conhecer e Operar Tecnologias embarcadas (ATC, Locotrol, Autotrac, 

computadores de bordo, rádio de comunicação, Válvula EPC e bicombustível e 

etc). 

 3- Conhecer e Operar com fundamentos teórico e prático sobre dinâmica de trem 

x via. 

 4- Operar aparelhos de mudança de via (AMV). É obrigatório, quando necessário, 

efetuar engate e desengate de veículos, posicionar torneiras, efetuar ligações e 

substituir mangote, mandíbulas e outros acessórios avariados em viagens ou 

manobras, fazer teste de cauda, instalar e retirar dispositivos e demais atividades 

para o bom desempenho operacional. 

 5 - Inspecionar a tração antes e durante a viagem; 

 6- Executar pequenos reparos em locomotivas e vagões;  

 7 - Efetuar junção de trilhos através de dispositivo corretivo (sargento). 

 8- Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria 

via e relatar para a área de manutenção sugerindo prováveis soluções; 

 9 - Auxiliar tecnicamente no gerenciamento de situações operacionais 

extraordinárias. 

 10 - Eventualmente realizar manobras de campo, atividades de acoplamento e 

desacoplamento mangueiras e também engate e desengate de vagões. 

 11- Zelar pela conservação e limpeza da cabine de locomotiva, 

 12-  Inspecionar a tração antes e durante manobras e na formação dos trens 

vagões e locomotivas, detectando possíveis anomalias. 
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 13 - Ministrar treinamento prático e teórico de operação de locomotivas e trens, 

no trecho ou em pátios de manobras, para aprendizes/ auxiliares de maquinistas, 

quando o nível exigir 

 14- Eventualmente atuar na conservação de instalações fixas e material rodante 

da empresa 

b) Maquinista I 

 1- Operar Trens com diferentes configurações de formação e executar manobra 

de formação, desmembramento, carregamento e descarregamento de trens.  

(cargueiro + carga perigosa); 

 2- Conhecer e Operar Tecnologias embarcadas (ATC, Locotrol, Autotrac, 

computadores de bordo, rádio de comunicação, Válvula EPC e bicombustível e 

etc). 

 3- Conhecer e Operar com fundamentos teórico e prático sobre dinâmica de trem 

x via. 

 4- Operar aparelhos de mudança de via (AMV). É obrigatório, quando necessário, 

efetuar engate e desengate de veículos, posicionar torneiras, efetuar ligações e 

substituir mangote, mandíbulas e outros acessórios avariados em viagens ou 

manobras, fazer teste de cauda, instalar e retirar dispositivos e demais atividades 

para o bom desempenho operacional. 

 5 - Inspecionar a tração antes e durante a viagem; 

 6- Executar pequenos reparos em locomotivas e vagões;  

 7 - Efetuar junção de trilhos através de dispositivo corretivo (sargento). 

 8- Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria 

via e relatar para a área de manutenção sugerindo prováveis soluções; 

 9 - Auxiliar tecnicamente no gerenciamento de situações operacionais 

extraordinárias. 

 10 - Eventualmente realizar manobras de campo, atividades de acoplamento e 
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desacoplamento mangueiras e também engate e desengate de vagões. 

 11- Zelar pela conservação e limpeza da cabine de locomotiva, 

 12-  Inspecionar a tração antes e durante manobras e na formação dos trens 

vagões e locomotivas, detectando possíveis anomalias. 

 13 - Ministrar treinamento prático e teórico de operação de locomotivas e trens, 

no trecho ou em pátios de manobras, para aprendizes/ auxiliares de maquinistas, 

quando o nível exigir 

 14- Eventualmente atuar na conservação de instalações fixas e material rodante 

da empresa 

c) Maquinista II 

 1- Operar Trens com diferentes configurações de formação e executar manobra 

de formação, desmembramento, carregamento e descarregamento de trens.  

(cargueiro + carga perigosa); 

 2- Conhecer e Operar Tecnologias embarcadas (ATC, Locotrol, Autotrac, 

computadores de bordo, rádio de comunicação, Válvula EPC e bicombustível e 

etc). 

 3- Conhecer e Operar com fundamentos teórico e prático sobre dinâmica de trem 

x via. 

 4- Operar aparelhos de mudança de via (AMV). É obrigatório, quando necessário, 

efetuar engate e desengate de veículos, posicionar torneiras, efetuar ligações e 

substituir mangote, mandíbulas e outros acessórios avariados em viagens ou 

manobras, fazer teste de cauda, instalar e retirar dispositivos e demais atividades 

para o bom desempenho operacional. 

 5 - Inspecionar a tração antes e durante a viagem; 

 6- Executar pequenos reparos em locomotivas e vagões;  

 7 - Efetuar junção de trilhos através de dispositivo corretivo (sargento). 

 8- Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria 
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via e relatar para a área de manutenção sugerindo prováveis soluções; 

 9 - Auxiliar tecnicamente no gerenciamento de situações operacionais 

extraordinárias. 

 10 - Eventualmente realizar manobras de campo, atividades de acoplamento e 

desacoplamento mangueiras e também engate e desengate de vagões. 

 11- Zelar pela conservação e limpeza da cabine de locomotiva, 

 12- • Ministrar treinamento prático p/ Trainee Maquinista, Aux Maquinista, 

Maquinista, Maq Manobra e Pleno.  

 12-  Inspecionar a tração antes e durante manobras e na formação dos trens 

vagões e locomotivas, detectando possíveis anomalias. 

 13 - Ministrar treinamento prático e teórico de operação de locomotivas e trens, 

no trecho ou em pátios de manobras, para aprendizes/ auxiliares de maquinistas, 

quando o nível exigir 

 14- Eventualmente atuar na conservação de instalações fixas e material rodante 

da empresa 

d) Maquinista III 

 1- Operar Trens com diferentes configurações de formação e executar manobra 

de formação, desmembramento, carregamento e descarregamento de 

trens.(cargueiro + carga perigosa + trens especiais); 

 2- Conhecer e Operar Tecnologias embarcadas (ATC, Locotrol, Autotrac, 

computadores de bordo, rádio de comunicação, Válvula EPC e bicombustível e 

etc). 

 3- Conhecer e Operar com fundamentos teórico e prático sobre dinâmica de trem 

x via. 

 4- Operar aparelhos de mudança de via (AMV). É obrigatório, quando necessário, 

efetuar engate e desengate de veículos, posicionar torneiras, efetuar ligações e 

substituir mangote, mandíbulas e outros acessórios avariados em viagens ou 
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manobras, fazer teste de cauda, instalar e retirar dispositivos e demais atividades 

para o bom desempenho operacional. 

 5 - Inspecionar a tração antes e durante a viagem; 

 6- Executar pequenos reparos em locomotivas e vagões;  

 7 - Efetuar junção de trilhos através de dispositivo corretivo (sargento). 

 8- Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria 

via e relatar para a área de manutenção sugerindo prováveis soluções; 

 9 - Auxiliar tecnicamente no gerenciamento de situações operacionais 

extraordinárias. 

 10 - Eventualmente realizar manobras de campo, atividades de acoplamento e 

desacoplamento mangueiras e também engate e desengate de vagões. 

 11- Zelar pela conservação e limpeza da cabine de locomotiva, 

 12-  Inspecionar a tração antes e durante manobras e na formação dos trens 

vagões e locomotivas, detectando possíveis anomalias. 

 13 - Ministrar treinamento prático e teórico de operação de locomotivas e trens, 

no trecho ou em pátios de manobras, para aprendizes/ auxiliares de maquinistas, 

quando o nível exigir 

 14- Eventualmente atuar na conservação de instalações fixas e material rodante 

da empresa 

e) Maquinista IV 

 1- Operar Trens com diferentes configurações de formação e executar manobra 

de formação, desmembramento, carregamento e descarregamento de trens. 

(cargueiro + carga perigosa + trens especiais); 

 2- Conhecer e Operar Tecnologias embarcadas (ATC, Locotrol, Autotrac, 

computadores de bordo, rádio de comunicação, Válvula EPC e bicombustível e 

etc). 

 3- Conhecer e Operar com fundamentos teórico e prático sobre dinâmica de trem 
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x via. 

 4- Operar aparelhos de mudança de via (AMV). É obrigatório, quando necessário, 

efetuar engate e desengate de veículos, posicionar torneiras, efetuar ligações e 

substituir mangote, mandíbulas e outros acessórios avariados em viagens ou 

manobras, fazer teste de cauda, instalar e retirar dispositivos e demais atividades 

para o bom desempenho operacional. 

 5 - Inspecionar a tração antes e durante a viagem; 

 6- Executar pequenos reparos em locomotivas e vagões;  

 7 - Efetuar junção de trilhos através de dispositivo corretivo (sargento). 

 8- Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria 

via e relatar para a área de manutenção sugerindo prováveis soluções; 

 9 - Auxiliar tecnicamente no gerenciamento de situações operacionais 

extraordinárias. 

 10 - Eventualmente realizar manobras de campo, atividades de acoplamento e 

desacoplamento mangueiras e também engate e desengate de vagões. 

 11- Zelar pela conservação e limpeza da cabine de locomotiva, 

 12-  Inspecionar a tração antes e durante manobras e na formação dos trens 

vagões e locomotivas, detectando possíveis anomalias. 

 13 - Ministrar treinamento prático e teórico de operação de locomotivas e trens, 

no trecho ou em pátios de manobras, para aprendizes/ auxiliares de maquinistas, 

quando o nível exigir 

 14- Eventualmente atuar na conservação de instalações fixas e material rodante 

da empresa 

f) Inspetor de Tração 

 1 - Acompanhar os serviços de operação de trens e auto de linha ao longo da 

linha, pátios, terminais, através dos testes de Eficiência, DTO e analise de ROT 

VDO garantindo o cumprimento dos regulamentos e normas de operação 
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ferroviária, identificando deficiências e reciclando a equipe. 

 2- Atender e investigar as ocorrências ferroviárias e pessoais, mediante a análise 

da situação do local, negociando recursos para o atendimento da ocorrência, 

atuando na investigação do acidente, acompanhando a execução e a gestão das 

ações, etc. 

 3- Desenvolver e implementar melhorias operacionais (novos modelos e padrões 

operacionais) mediante análise dos dados técnicos da operação do campo e 

aplicação de testes experimentais. 

 4- Operar e acompanhar trens especiais. 

 5- Realizar avaliação prática e teórica no treinamento de formação de maquinistas 

providenciando liberação dos aprovados. 

 6- Atender anomalias na circulação de trens através de suporte técnico para 

tratamento destas anomalias. 

 7- Executar as atribuições do maquinista I e II quando solicitado. 

 8- Formar tecnicamente a equipe através de treinamento, orientação e 

acompanhamento constantes. 

 9- Realizar apuração de acidentes e quase acidentes pessoais e impessoais e 

acompanhar apurações. 

 10- Conduzir automóveis próprios ou locados para deslocamento em atividades 

de emergência, atendimento a ocorrências e troca de equipe. 

 11- Eventualmente atuar na conservação de instalações fixas e material rodante 

da empresa 

 

 

Tabela 17. Tabela de descrição de cargos – VLI. 
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Figura 14. Operação no Centro de Controle 

 

 

Fonte: http://www.noticiasdotrecho.com.br/2014/09/vale-formacao-de-maquinistas-e.html    

 

http://www.noticiasdotrecho.com.br/2014/09/vale-formacao-de-maquinistas-e.html
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A.4. RUMO LOGÍSTICA 

 

OBJETIVOS DA TRILHA DE CARREIRA 

 Transparência dos pré-requisitos para crescer na empresa; 

 Clareza da Estrutura de Cargos e Oportunidades de Crescimento; 

 Diferenciação de Cargos por Frente de Trabalho; 

 Nomenclatura de cargos compatível com a função; 

 Consolidar Conhecimento Ferroviário, 

 

CRITÉRIOS GERAIS – TRILHA DE CARREIRA 

 Vaga existente 

 Absenteísmo (falta não justificada e suspensão) 

 Escolaridade 

 Tempo mínimo na função 

 Avaliações 

▫ Avaliação comportamental 

▫ Avaliação teórica 

▫ Avaliação prática 

AVALIACAO PESO NOTA MAXIMA NOTA MINIMA 

Comportamental 3094 100% 75% 

Teórica 3094 1OJ00 7,00 

Prática 4094 1OJ00 10,00 
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Figura 15. Cargos e Requisitos - Manobrador 

 

 

 

 

 

  



   

 

| 160 | 
 

Tabela 18. Cargos e Requisitos - Manobrador 

CARGO ESCOLARIDADE REQUISITOS QUALIFICAÇÕES PROCEDIMENTOS 

Auxiliar de 

Manobra 

Ensino 

Fundamental II 

Esse é um dos 

cargos iniciais para 

os admitidos na 

área. 

 

Funcionário em 

treinamento 

 

Funcionário em 

treinamento 

 

 

Assistente de 

Programação 

Ensino Medio Esse é um dos 

cargos iniciais para 

os admitidos na 

área. 

 

Funcionário em 

treinamento 

 

Funcionário em 

treinamento 

 

 

Manobrador I Ensino 

Fundamental II 

3 meses como 

Auxiliar de 

Manobra ou 

Assistente de 

Programação. 

 

Formação na 

escola de 

Manobras 

(aprovação na 

avaloiações + 

aprovação do 

gestor no book) 

Encoste e retirada 

de terminais do 

Complexo ou Pátio. 

Formação e 

Expedição de Trens 

do Complexo ou 

Patio. 

 

PO 3773-Subir ou 

Descer de Vagões 

Locomotivas e 

Outros Veículos 

Ferroviários PO 

3767-Segurança 

Pátio e Tração 

PO 325 - Controle de 

Rádio 

Cartilha do 

Manobrador 

Manobrador II Ensino 

Fundamental II 

2 anos como 

manobrador I. 

Ausência de falta 

não justificada 

(FNJ) e suspensão. 

Avaliação 

comportamental.  

Encoste e retirada 

de terminais do 

Complexo ou Pátio. 

Formação e 

Expedição de Trens 

do Complexo ou 

Patio. 

 

PO 3773-Subir ou 

Descer de Vagões 

Locomotivas e 

Outros Veículos 

Ferroviários PO 

3767-Segurança 

Pátio e Tração 

PO 325 - Controle de 

Rádio 

Cartilha do 

Manobrador 

Manobrador III Ensino 

Fundamental II 

2 anos como 

manobrador Ii. 

Ausência de falta 

não justificada 

(FNJ) e suspensão. 

Avaliação 

comportamental.  

Manobrador IV Ensino 

Fundamental II 

2 anos como 

manobrador III. 

Ausência de falta 

não justificada 

(FNJ) e suspensão. 

Avaliação 

comportamental.  
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Tabela 19. Cargos e Requisitos - Programador 

CARGO ESCOLARIDADE REQUISITOS QUALIFICAÇÕES PROCEDIMENTOS 

Programador 

I 

Ensino Médio 

Completo 

2 anos como 

manobrador I ou 1 ano 

como manobrador II.  

Ausência de falta não 

justificada (FNJ) e 

suspensão.  

Avaliação 

comportamental e 

teórica.  

Apropriação de 

Vagões Transtog 

Encoste e retirada 

de terminais do 

Complexo ou Pátio. 

Formação e 

Expedição de 

Trens do Complexo 

ou Patio. 

 

PO 3773-Subir ou 

Descer de Vagões 

Locomotivas e 

Outros Veículos 

Ferroviários  

PO 3767-Segurança 

Pátio e Tração 

PO 325 - Controle de 

Rádio 

PO  03255 – 

Utilização de Bolsa 

de Documentos em 

Trem 

 PO 3794 Controle 

de EOT’s 

 

Programador 

II 

Ensino Médio 

Completo 

2 anos como 

programador I. 

Ausência de falta não 

justificada (FNJ) e 

suspensão.  

Avaliação 

comportamental e 

teórica.  

Programador 

III 

Ensino Médio 

Completo 

2 anos como 

programador II. 

Ausência de falta não 

justificada (FNJ) e 

suspensão.  

Avaliação 

comportamental e 

teórica.  

Programador 

IV 

Ensino Médio 

Completo 

2 anos como 

programador III. 

Ausência de falta não 

justificada (FNJ) e 

suspensão.  

Avaliação 

comportamental e 

teórica.  

 

 

A trilha de carreira da Tração 

A área de Tração é formada por Maquinistas. Supervisores e Coordenadores que são 

responsáveis pela equipagem de trens e condução das composições pela malha 

ferroviária de forma económica e segura. 
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São critérios para promoção 

 Tempo mínimo na função 

 Tempo de condução 

Os critérios de tempo na função e tempo de condução são definidos de acordo com o 

prazo mínimo que o maquinista necessita para acumular experiência nas atividades 

previstas para o seu cargo. 

Para o critério tempo mínimo na função, é considerado o tempo de atuação do 

funcionário no seu cargo atual. Para o critério tempo de condução, é considerado o 

total de horas que o maquinista esteve conduzindo a composição até o limite de 8 

horas por jornada. 

  

TRAÇÃO

MAQUINISTAS 
DE TRECHO

MAQUINISTAS 
DE MANOBRA

MAQUINISTAS 
DE SERRA

MAQUINISTAS 
DE LASTRO

MAQUINISTAS 
DE HELPER



   

 

| 163 | 
 

 

Tabela 20. Trilha de cargos de maquinista da Rumo Logística 

CARGO ESCOLARIDADE TEMPO 

MÍNIMO NA 

FUNÇÃO 

TEMPO DE 

CONDUÇÃO 

MAQUINISTA I Ensino médio completo - - 

MAQUINISTA II Ensino médio completo 2 anos como 

maquinista I 

3.000h 

MAQUINISTA III Ensino médio completo 3 anos como 

maquinista II 

7.5000h 

MAQUINISTA IV Ensino médio completo 3 anos como 

maquinista III 

12.00 Oh 

MAQUINISTA V Ensino médio completo 3 anos como 

maquinista VI 

16.500h 

 

 

São fatores de redução 

 Falta injustificada 

▫ Os maquinistas que apresentarem falta injustificada sofrerão, para cada 

ocorrência, a redução de 1.500 horas do total de seu tempo de condução. 

 Suspensão por medida disciplinar 

▫ Os maquinistas que apresentarem suspensão por medida disciplinar sofrerão, 

para cada suspenso, a redução de 1.000 horas do total de seu tempo de 

condução. 

 Falha humana 

▫ Os maquinistas envolvidos em acidentes cuja causa identificada após 

sindicância seja falha humana sofrerão, para cada ocorrência, a redução de 

2.000 horas do total de seu tempo de redução. 

 Não Aderência à Velocidade Média Autorizada (VMA) padrão - apenas para 

maquinistas de trecho 
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▫ Cada trecho possui uma VMA padrão definida. A meta da aderência à VMA 

será calculada a partir dos melhores resultados obtidos pelos maquinistas que 

conduzem em cada trecho. A cada 1% abaixo da VMA padrão do trecho, os 

maquinistas sofrerão a redução de 200 horas do total de seu tempo de 

condução. 

 

CARGO PENALIZAÇAO EM HORAS 

FALTA INJUSTIFICADA 1.500h por ocorrência 

SUSPENSÃO 1.000h por ocorrência 

FALHA HUMANA 2.000h por ocorrência 

ADERÊNCIA A VMA PADRAO 200h a cada 1% abaixo 

 

 

Adequação aos novos cargos 

Na implementação da Trilha de Carreira da Tração, serão levados em consideração 

todos os critérios e fatores de redução descritos na cartilha (Figura 16) para enquadrar 

os funcionários nos cargos previstos pela trilha. 
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Figura 16. Cartilha da trilha de carreira da Rumo Logística 
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A.5. MRS LOGÍSTICA 

 

1) TRAJETÓRIA DA OPERAÇÃO 

São grupos de cargos de natureza de trabalho semelhantes que:  

 Representam um caminho provável de desenvolvimento e carreira para os 

profissionais. 

 Demandam competências similares. 

O Plano de Desenvolvimento e Carreira foi elaborado para aperfeiçoar o processo de 

reconhecimento ao desenvolvimento e desempenho do colaborador. 

Tem como base as descrições de cargos, onde constam as responsabilidades / 

atividades, competências, requisitos experiência necessários para o exercício da 

função. 

Tabela 21. Trilha de Carreira da MRS 

OP1 Auxiliar de Maquinista 

OP2 

Maquinista 

Maquinista de Pátio 

Operador de Escalas 

OP3 
Maquinista Pleno 

Operador de Escalas Pleno 

OP4 
Maquinista Sênior 

Operador de Escalas Sênior 

OP5 Inspetor de Operação de Trens 

OP6 Analista Ferroviário 

OP7 
Especialista Ferroviário I  

Analista Ferroviário Pleno 

OP8 
Especialista Ferroviário II  

Analista Ferroviário Sênior 
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OP9 Especialista Ferroviário III 

 

Como evoluir nas Trajetórias de Carreiras 

Acontece quando o colaborador passa a ocupar um cargo de um mesmo nível de 

complexidade.  

Movimentação horizontal X movimentação vertical 

O movimento horizontal acontece quando o colaborador passa a ocupar um cargo 

com o mesmo nível de complexidade. A movimentação vertical é aquela em que o 

colaborador passa a ocupar um cargo cujo nível é superior ao atual, o que significa 

uma maior complexidade. Os dois processos são importantes, pois mesmo quando 

horizontal, a movimentação proporciona desenvolvimento e, principalmente, 

preparação para futuras movimentações verticais. 

Regras para movimentação 

Existência de vaga/orçamento para o cargo.  

Tempo de experiência na função para cargos que possuem abertura em Pleno e 

Sênior 

Análise de atendimento aos requisitos:  

 Maquinistas: tempo de condução de trem: 

▫ Maquinista Pleno – mínimo de 4.500h. 

▫ Maquinista Sênior – mínimo de 16.500h  

 Demais cargos: 

▫ Cargo Pleno – acima de 2 anos.  

▫ Cargo Sênior – acima de 8 anos 

Análise de atendimento aos requisitos: 

 a) Escolaridade exigida pelo cargo;  

 b) Exame médico;  
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 c) Habilitação na prova teórica da certificação (somente no caso de maquinistas). 

 

Desempenho satisfatório – ADE – Avaliação de Desempenho. 

Para cada competência, o gestor  avaliará se o colaborador, no cargo que ocupa, se 

enquadra em uma das classificações conforme  descrito abaixo: 

 Não atende – não apresenta as evidências-chave esperadas; 

 Atende parcialmente – ainda não apresenta todas as evidências-chave 

esperadas; 

  Atende – evidencia todas as entregas para o nível do seu cargo; 

 Supera – faz entregas um nível acima. 

Cargos no mesmo nível de complexidade (movimentação horizontal):  

▫ Conceito final da Avaliação de Desempenho – ADE: mínimo de ATENDE 

PARCIALMENTE. 

Cargos de nível mais complexo (movimentação vertical): 

▫ Conceito final da Avaliação de Desempenho – ADE: Atende. 

Comportamento 

 Regra Geral: não possuir nos últimos 12 meses: 

▫ Responsabilidade por acidente ferroviário/pessoal. 

▫ Testagem positivada no Programa de Prevenção de Álcool e Drogas. 

▫ Falta injustificada. 

▫ Suspensão disciplinar/preventiva. 

 Cargo Pleno: não possuir nos últimos 24 meses: 

▫ Responsabilidade por acidente ferroviário/pessoal. 

▫ Testagem positivada no Programa de Prevenção de Álcool e Drogas. 

▫ Falta injustificada. 
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▫ Suspensão disciplinar/preventiva 

 Cargo Sênior: não possuir nos últimos 36 meses: 

▫ Responsabilidade por acidente ferroviário/pessoal. 

▫ Testagem positivada no Programa de Prevenção de Álcool e Drogas. 

▫ Falta injustificada. 

▫ Suspensão disciplinar/preventiva. 

Oportunidade Interna 

A empresa divulga vagas em seus quadros de aviso. Se o candidato tiver os requisitos 

mínimos e interesse em participar, basta conversar com o seu gestor e realizar os 

processos de inscrição. 

Critérios iguais para todos 

As promoções são consequências do desenvolvimento, atuação e experiência de 

cada um, com o reconhecimento dos gestores. Os critérios são os mesmos para todos. 

No caso de haver mais de um colaborador/candidatado para uma determinada vaga, 

terá prioridade aquele que apresentar o melhor desempenho. 

Feedback e ADE – avaliação de desempenho 

O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento que o colaborador deve solicitar 

ao seu gestor sempre que necessário, além do feedback formal, que acontece uma 

vez por ano, após a avaliação de desempenho. O colaborador deve encarar o 

feedback do seu gestor como um conteúdo construtivo, a partir do qual poderá  buscar 

ações para melhorar os pontos que ainda requerem melhorias e reforçar e manter os 

pontos que estão adequados em seu desempenho. 

 

2) DESCRIÇÃO DE CARGOS 

a) Auxiliar de Maquinista 

Responsável por auxiliar o maquinista no atendimento às ocorrências com os trens no 



   

 

| 170 | 
 

trecho e operação de manobras, em toda a malha da MRS, visando a operação segura 

e econômica dentro dos tempos previstos, executando os procedimentos em 

conformidade com os padrões operacionais e sob orientação do maquinista 

responsável pela operação do trem/locomotiva. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações: 

 Auxiliar o atendimento às ocorrências com os trens no trecho, mediante 

cumprimento dos procedimentos adotados, seguindo as orientações do 

maquinista responsável pela operação do trem/locomotiva; 

 Contribuir na manobra e formação de trens, mediante o 

acoplamento/desacoplamento de locomotivas e vagões; 

 Realizar pequenos reparos em locomotivas e vagões para desimpedimento da 

circulação conforme orientação do maquinista responsável pela operação do 

trem/locomotiva; 

 Revistar locomotivas e vagões mediante a verificação de sua condição de 

operação, executando o checklist das condições de operação da locomotiva, 

informando ao maquinista responsável pela operação do trem/locomotiva as 

condições dos equipamentos; 

 Operar aparelhos de mudança de via em pátios ou linhas sinalizadas, quando 

autorizado pelo maquinista responsável pela operação do trem/locomotiva; 

 Conduzir trens quando em treinamento autorizado pela gerência,  sob orientação 

e supervisão de Maquinista Monitor ou Inspetor de Operação de Trens; 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa; 
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b) Cargo: Maquinista 

Responsável pela condução  dos trens em toda a malha da MRS, interagindo junto ao 

CCO, CCM e Estações para relatos de ocorrências; visando a condução segura e 

eficiente dentro dos tempos previstos, executando os procedimentos estritamente em 

conformidade com os padrões operacionais. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Conduzir trens e locomotivas em qualquer trecho da MRS, em linha sinalizada ou 

não, bem como realizar manobras, conforme as regras, procedimentos e políticas 

definidas. 

 Enfrenta situações cotidianas e aponta    problemas para  profissionais mais 

experientes ou especialistas. 

 Executar leitura nos painéis de controle de locomotiva, bem como providenciar 

medidas corretivas junto à Rádio Manutenção. 

 Participar do desenvolvimento de procedimentos operacionais, mediante 

contribuições e sugestões. 

 Realizar pequenos reparos em locomotivas e vagões, durante a viagem, para 

desimpedimento de circulação. 

 Revistar e posicionar para abastecimento, locomotivas e vagões, nos pátios ou 

em viagens, mediante autorização do CCO ou Estação. 

 Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria via 

e relatar para a  área de manutenção sugerindo prováveis soluções. 

 Zelar pela documentação do trem, desde o seu recebimento até entrega no 

destino ou passagem do trem para outro Maquinista. 

 Fazer manobras nos pátios, acoplar e desacoplar vagões e operar AMV. 

 Registar através de comunicação escrita, ao seu coordenador de equipe ou 

inspetor de operação de trens, qualquer irregularidade ou condições de riscos 
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observadas ao longo da linha. 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 

 

c) Maquinista de Pátio 

Responsável pela operação de locomotivas em manobras, posicionamento de 

vagões, formação e desmembramento de trens em todos pátios e terminais da MRS, 

executando os procedimentos estritamente em conformidade com os padrões 

operacionais. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Operar locomotiva e conduzir trem em pátios e terminais ferroviários, dentro dos 

padrões operacionais adotados. 

 Executar manobras de formação e desmembramento de trens, acoplar e 

desacoplar vagões e operar AMV, de acordo com os padrões operacionais 

vigentes. 

 Realizar o enlace de locotrol entre locomotivas comandantes e comandadas. 

 Executar leitura nos painéis de controle de locomotiva, bem como providenciar 

medidas corretivas junto à Rádio Manutenção. 

 Verificar as conformidades técnicas nos acoplamentos e comandos das 

locomotivas para entrega ao trem pronto para viagem. 

 Participar do desenvolvimento de procedimentos operacionais, mediante 

contribuições e sugestões. 

 Revistar locomotivas e vagões, nos pátios, mediante a verificação de sua 

condição de operação, realizando pequenos reparos. 

 Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria via 

e relatar para a  área de manutenção sugerindo prováveis soluções. 
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 Registar através de comunicação escrita, ao seu coordenador de equipe ou 

inspetor de operação de trens, qualquer irregularidade ou condições de riscos 

observadas nos pátios e terminais. 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 

 

d) Maquinista Pleno 

Responsável pela condução dos trens em toda a malha da MRS, interagindo junto ao 

CCO, CCM e Estações para identificação da melhor solução de tráfego, visando a 

condução segura e eficiente dentro dos tempos previstos, executando os 

procedimentos em conformidade com os padrões operacionais e propondo melhorias 

nos padrões de condução de trem e contribuindo com a formação de novos 

Maquinistas. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Conduzir trens e locomotivas em qualquer trecho da MRS, em linha sinalizada ou 

não, bem como realizar manobras, conforme as regras, procedimentos e políticas 

definidas. 

 Enfrenta situações cotidianas e aponta problemas para  profissionais mais 

experientes ou especialistas. 

 Segue as diretrizes e procedimentos e sugere melhorias e aperfeiçoamentos nos 

procedimentos baseado em fatos e dados reais. 

 Consegue solucionar problemas recorrentes e rotineiros na sua atividade.  

 Demonstra conhecimento técnico no processo de comunicação com áreas de 

interface.  

 Treina novos maquinistas no posto de trabalho, quando solicitado. 

 Treinar auxiliares de maquinistas na condução de trens, mediante autorização da 
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Gerência e com realização do curso de Monitoria. 

 Executar leitura nos painéis de controle de locomotiva, bem como providenciar 

medidas corretivas junto à Rádio Manutenção. 

 Participar do desenvolvimento de procedimentos operacionais, mediante 

contribuições e sugestões. 

 Realizar pequenos reparos em locomotivas e vagões, durante a viagem, para 

desimpedimento de circulação. 

 Revistar e posicionar para abastecimento, locomotivas e vagões, nos pátios ou 

em viagens, mediante autorização do CCO ou Estação. 

 Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria via 

e relatar para a  área de manutenção sugerindo prováveis soluções. 

 Zelar pela documentação do trem, desde o seu recebimento até entrega no 

destino ou passagem do trem para outro Maquinista. 

 Fazer manobras nos pátios, acoplar e desacoplar vagões e operar AMV. 

 Registar através de comunicação escrita, ao seu coordenador de equipe ou 

inspetor de operação de trens, qualquer irregularidade ou condições de riscos 

observadas ao longo da linha. 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 

 

e) Maquinista Sênior 

Responsável pela condução dos trens em toda a malha da MRS, interagindo junto ao 

CCO, CCM e Estações para identificação da melhor solução de tráfego, visando a 

condução segura e eficiente dentro dos tempos previstos, executando os 

procedimentos em conformidade com os padrões operacionais, contribuindo na 

capacitação e disponibilização de novos maquinistas e propondo novos padrões de 

condução de trem. 
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Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Conduzir trens e locomotivas em qualquer trecho da MRS, em linha sinalizada ou 

não, bem como realizar manobras, conforme as regras, procedimentos e políticas 

definidas. 

 Segue as diretrizes e procedimentos e sugere melhorias e aperfeiçoamentos nos 

procedimentos baseado em fatos e dados reais. 

 Demonstra conhecimento técnico no processo de comunicação com áreas de 

interface.  

 Treina e habilita novos maquinistas e auxiliares de maquinista na operação de 

trens. 

 É referência de atuação profissional (técnica e comportamental), sendo 

requisitado para apoiar as ações de desenvolvimento de novos maquinistas.  

 Demonstra segura compreensão de cada situação da rotina e soluciona 

problemas de forma efetiva e eficiente, a partir da experiência prática e conceitual. 

 Antecipa-se a situações e riscos imprevistos e informa aos responsáveis.  

 Lidera discussões técnicas com as áreas operacionais com consistência.  

 Eventualmente, pode substituir o inspetor de operação de trens na avaliação 

prática de condução de maquinistas novos.  

 Executar leitura nos painéis de controle de locomotiva, bem como providenciar 

medidas corretivas junto à Rádio Manutenção. 

 Participar do desenvolvimento de procedimentos operacionais, mediante 

contribuições e sugestões. 

 Realizar pequenos reparos em locomotivas e vagões, durante a viagem, para 

desimpedimento de circulação. 

 Revistar e posicionar para abastecimento, locomotivas e vagões, nos pátios ou 

em viagens, mediante autorização do CCO ou Estação. 
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 Constatar prováveis irregularidades nos equipamentos, sistemas e na própria via 

e relatar para a  área de manutenção sugerindo prováveis soluções. 

 Zelar pela documentação do trem, desde o seu recebimento até entrega no 

destino ou passagem do trem para outro Maquinista. 

 Fazer manobras nos pátios, acoplar e desacoplar vagões e operar AMV. 

 Registar através de comunicação escrita, ao seu coordenador de equipe ou 

inspetor de operação de trens, qualquer irregularidade ou condições de riscos 

observadas ao longo da linha. 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 

 

f) Operador de Escalas 

Equipar os trens, orientar e dar o suporte de veículos e alimentação para cumprimento 

das tarefas, transmitir informações e registrar os eventos de frequência dos 

maquinistas e auxiliares de maquinistas, em cada uma das regiões da malha da MRS, 

visando atender a formação e circulação dos trens, contribuindo para a  satisfação e 

envolvimento das equipes, executando os procedimentos em conformidade com a 

modelagem do Processo de Atendimento ao Cliente. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Acompanha a circulação do trecho sob sua influência, fazendo a gestão das horas 

de serviço das equipagens pertencentes à sua sede. 

 Acompanhar e Controlar através do SIALE o estoque de materiais necessários de 

atendimento aos Maquinistas. 

 Articular com os Operadores de Escala, de outros destacamentos, a alocação de 

Maquinistas aos trens, em situações adversas. 

 Comunicar ao Maquinista a autorização para equipar o trem. 
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 Conferir e validar, junto a empresa de transporte terceirizada, a quilometragem 

rodada informada dos veículos que transportam equipagens 

 Encaminhar o maquinista ao posto de trabalho onde vai assumir o trem, mediante 

contato com a empresa de transporte contratada. 

 Inspecionar as condições dos veículos terceirizados de transporte de maquinista. 

 Manter atualizado os quadros de aviso, durante a sua jornada de trabalho. 

 Programar a quantidade necessária (ajuste) de alimentação (refeição e kit lanche) 

em função do número de apresentações do dia e da quantidade de maquinistas e 

auxiliares de outras escalas em trânsito na sua escala no horário de distribuição, 

fazendo conta 

 Programar as equipes de acordo com a quantidade de trens mediante a 

distribuição racional dos recursos. 

 Programar os veículos para atendimento das equipes mediante a distribuição 

racional dos recursos. 

 Realizar DDS, informar comunicados urgentes, transmitir restrições do trecho. 

 Realizar testes etilométricos nas equipagens (Maquinistas, Auxiliares e Inspetores 

Op. Trens, na entrada e saída do serviço), registrando os resultados em formulário 

específico e alimentando o sistema SISETI. 

 Registrar as ausências, atrasos e/ou antecipações no sistema SGE. 

 Registrar as quantidades de refeições consumidas, passes operacionais ou 

requisições de passagem, através do sistema Siale. 

 Registrar no Sislog o prefixo do trem e hora exata que o maquinista o está 

assumindo. 

 Registrar o Ponto do Maquinista na apresentação para o serviço, durante as 

execuções de suas atividades e no encerramento da jornada. 

 Verificar se o Maquinista está de posse do MOT (Manual de Operação de Trens) 

e outros equipamentos necessários para condução de trens. 
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 Distribuir lanches e refeições às equipes em serviço, conforme a sua programação 

e regras em vigor. 

 Fiscalizar as condições físicas dos maquinistas e auxiliares de maquinistas, 

mediante observação individual. 

 Receber do CCO a liberação para equipar o trem, informando ao maquinista o 

serviço que vai atender. 

 Informar e monitorar as ocorrências acontecidas no trecho de atuação da 

gerência. 

 Receber informação da equipagem quando do término do serviço e decide sobre 

nova alocação em trem em manobra, quando necessário, ou comunica a 

dispensa, registrando no Sislog Equipagem o horário exato de término da jornada. 

 Contribuir com os Operadores do Centro de Escalas no CCO, para atendimento 

aos trens, em situações adversas, não permitindo queda no nível de serviço. 

 Controlar a distribuição dos equipamentos de comunicação dos trens no trecho 

(rádios HT, Nextel, celular operacional, GPS) e outros equipamentos (EOT), 

solicitando auxílio em caso de necessidade. 

 Executar controles e acompanhamentos de atividades da área, relacionados a 

programas corporativos da MRS. 

 Registrar no SISLOG EQUIPAGEM, quando autorizado, os trechos de habilitação 

dos Maquinistas. 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 

 

g) Operador de Escalas Pleno 

Equipar os trens, orientar e dar o suporte de veículos e alimentação para cumprimento 

das tarefas, transmitir informações e registrar os eventos de frequência dos 

maquinistas e auxiliares de maquinistas, em cada uma das regiões da malha da MRS, 
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visando atender a formação e circulação dos trens, contribuindo para a  satisfação e 

envolvimento das equipes, executando os procedimentos em conformidade com a 

modelagem do Processo de Atendimento ao Cliente. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Acompanha a circulação do trecho sob sua influência, fazendo a gestão das horas 

de serviço das equipagens pertencentes à sua sede. 

 Acompanhar e Controlar através do SIALE o estoque de materiais necessários de 

atendimento aos Maquinistas. 

 Articular com os Operadores de Escala, de outros destacamentos, a alocação de 

Maquinistas aos trens, em situações adversas. 

 Comunicar ao Maquinista a autorização para equipar o trem. 

 Conferir e validar, junto a empresa de transporte terceirizada, a quilometragem 

rodada informada dos veículos que transportam equipagens 

 Encaminhar o maquinista ao posto de trabalho onde vai assumir o trem, mediante 

contato com a empresa de transporte contratada. 

 Inspecionar as condições dos veículos terceirizados de transporte de maquinista. 

 Manter atualizado os quadros de aviso, durante a sua jornada de trabalho. 

 Programar a quantidade necessária (ajuste) de alimentação (refeição e kit lanche) 

em função do número de apresentações do dia e da quantidade de maquinistas e 

auxiliares de outras escalas em trânsito na sua escala no horário de distribuição, 

fazendo conta 

 Programar as equipes de acordo com a quantidade de trens mediante a 

distribuição racional dos recursos. 

 Programar os veículos para atendimento das equipes mediante a distribuição 

racional dos recursos. 

 Realizar DDS, informar comunicados urgentes, transmitir restrições do trecho. 
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 Realizar testes etilométricos nas equipagens (Maquinistas, Auxiliares e Inspetores 

Op. Trens, na entrada e saída do serviço), registrando os resultados em formulário 

específico e alimentando o sistema SISETI. 

 Registrar as ausências, atrasos e/ou antecipações no sistema SGE. 

 Registrar as quantidades de refeições consumidas, passes operacionais ou 

requisições de passagem, através do sistema Siale. 

 Registrar no Sislog o prefixo do trem e hora exata que o maquinista o está 

assumindo. 

 Registrar o Ponto do Maquinista na apresentação para o serviço, durante as 

execuções de suas atividades e no encerramento da jornada. 

 Verificar se o Maquinista está de posse do MOT (Manual de Operação de Trens) 

e outros equipamentos necessários para condução de trens. 

 Distribuir lanches e refeições às equipes em serviço, conforme a sua programação 

e regras em vigor. 

 Fiscalizar as condições físicas dos maquinistas e auxiliares de maquinistas, 

mediante observação individual. 

 Receber do CCO a liberação para equipar o trem, informando ao maquinista o 

serviço que vai atender. 

 Informar e monitorar as ocorrências acontecidas no trecho de atuação da 

gerência. 

 Receber informação da equipagem quando do término do serviço e decide sobre 

nova alocação em trem em manobra, quando necessário, ou comunica a 

dispensa, registrando no Sislog Equipagem o horário exato de término da jornada. 

 Contribuir com os Operadores do Centro de Escalas no CCO, para atendimento 

aos trens, em situações adversas, não permitindo queda no nível de serviço. 

 Controlar a distribuição dos equipamentos de comunicação dos trens no trecho 

(rádios HT, Nextel, celular operacional, GPS) e outros equipamentos (EOT), 
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solicitando auxílio em caso de necessidade. 

 Executar controles e acompanhamentos de atividades da área, relacionados a 

programas corporativos da MRS. 

 Registrar no SISLOG EQUIPAGEM, quando autorizado, os trechos de habilitação 

dos Maquinistas. 

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 

 

h) Operador de Escalas Sênior 

Equipar os trens, orientar e dar o suporte de veículos e alimentação para cumprimento 

das tarefas, transmitir informações e registrar os eventos de frequência dos 

maquinistas e auxiliares de maquinistas, em cada uma das regiões da malha da MRS, 

visando atender a formação e circulação dos trens, contribuindo para a  satisfação e 

envolvimento das equipes, executando os procedimentos em conformidade com a 

modelagem do Processo de Atendimento ao Cliente. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Acompanha a circulação do trecho sob sua influência, fazendo a gestão das horas 

de serviço das equipagens pertencentes à sua sede. 

 Acompanhar e Controlar através do SIALE o estoque de materiais necessários de 

atendimento aos Maquinistas. 

 Articular com os Operadores de Escala, de outros destacamentos, a alocação de 

Maquinistas aos trens, em situações adversas. 

 Comunicar ao Maquinista a autorização para equipar o trem. 

 Conferir e validar, junto a empresa de transporte terceirizada, a quilometragem 

rodada informada dos veículos que transportam equipagens. 

 Encaminhar o maquinista ao posto de trabalho onde vai assumir o trem, mediante 
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contato com a empresa de transporte contratada. 

 Inspecionar as condições dos veículos terceirizados de transporte de maquinista. 

 Manter atualizado os quadros de aviso, durante a sua jornada de trabalho. 

 Programar a quantidade necessária (ajuste) de alimentação (refeição e kit lanche) 

em função do número de apresentações do dia e da quantidade de maquinistas e 

auxiliares de outras escalas em trânsito na sua escala no horário de distribuição, 

fazendo conta. 

 Programar as equipes de acordo com a quantidade de trens mediante a 

distribuição racional dos recursos. 

 Programar os veículos para atendimento das equipes mediante a distribuição 

racional dos recursos. 

 Realizar DDS, informar comunicados urgentes, transmitir restrições do trecho. 

 Realizar testes etilométricos nas equipagens (Maquinistas, Auxiliares e Inspetores 

Op. Trens, na entrada e saída do serviço), registrando os resultados em formulário 

específico e alimentando o sistema SISETI. 

 Registrar as ausências, atrasos e/ou antecipações no sistema SGE. 

 Registrar as quantidades de refeições consumidas, passes operacionais ou 

requisições de passagem, através do sistema Siale. 

 Registrar no Sislog o prefixo do trem e hora exata que o maquinista o está 

assumindo. 

 Registrar o Ponto do Maquinista na apresentação para o serviço, durante as 

execuções de suas atividades e no encerramento da jornada. 

 Verificar se o Maquinista está de posse do MOT (Manual de Operação de Trens) 

e outros equipamentos necessários para condução de trens. 

 Distribuir lanches e refeições às equipes em serviço, conforme a sua programação 

e regras em vigor. 

 Fiscalizar as condições físicas dos maquinistas e auxiliares de maquinistas, 
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mediante observação individual. 

 Contribuir, quando solicitado, na especificação e implantação de sistemas de 

informação e/ou automação da área e testes de sistemas da operação ferroviária. 

 Controlar a distribuição dos equipamentos de comunicação dos trens no trecho 

(rádios HT, Nextel, celular operacional, GPS) e outros equipamentos. 

 Participar do desenvolvimento de estudos de otimização de recursos (equipes, 

carros operacionais, abertura de novas sedes) utilizando-se da sua experiência e 

conhecimento da dinâmica da circulação do trecho. 

 Propor soluções para melhoria do serviço do Operador de Escalas. 

 Realizar teste etilométrico por amostragem em sedes que não são não munidos 

de operadores de escala. 

 Treinar profissionais menos experientes nos procedimentos operacionais da área, 

em seu posto de trabalho. 

 Atuar com visão sistêmica, preocupando-se com o bom andamento do serviço das 

outras escalas. 

 Atuar para manutenção do clima organizacional favorável em seu local de 

trabalho, balanceando com as metas da cia. 

 Executar seu serviço sempre buscando o atendimento dos indicadores da 

coordenação onde atua. 

 Contribuir para capacitação de novos profissionais da área, mediante treinamento 

e habilitação de profissionais menos experientes nos procedimentos a serem 

cumpridos. 

 Realizar alterações de escalas de serviço programadas dos Maquinistas, quando 

necessário. 

 Participar ativamente de ações para melhoria no processo de operação de trens. 

 Participar de reuniões de produção quando solicitado informando os dados da 

gerência em que atua, propondo ações para o bom andamento da produção. 
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i) Inspetor de Operação de Trens  

Responsável por promover a melhoria operacional dos maquinistas e auxiliares de 

maquinistas, em toda a malha da MRS, através do estabelecimento, treinamentos, 

acompanhamento e controle dos procedimentos operacionais, visando atingir a 

excelência em qualidade, segurança e economia, com os padrões operacionais e 

propondo melhorias nos padrões de condução de trens. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Médio Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Treinar, inspecionar e orientar os maquinistas e auxiliares de maquinista nas 

operações ferroviárias, condução de veículos ferroviários e regulamentos 

operacionais através do acompanhamento e orientações. 

 Avaliar tecnicamente a operação do maquinista através do Registrador de 

Eventos, orientando-o quanto a melhores práticas. 

 Participar de análise de acidentes ferroviários, identificação de suas causas e 

meios de evitá-los, emitindo parecer sobre a operação do maquinista, mediante 

atuação junto aos setores competentes. 

 Aplicar, quando solicitado pela gerência, teste de etilômetro nos maquinistas e 

auxiliares, usando equipamento descartável ou fixo.  

 Contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias mediante a participação 

nos teste e análise de novos equipamentos. 

 Realizar exames e avaliações de desempenho em maquinistas e auxiliares de 

maquinistas, analisando os dados gerados pelo Registrador de Eventos e o 

padrão de condução estabelecido, produzindo relatórios e laudos técnicos.  

 Busca a conscientização e o comprometimento dos maquinistas e auxiliares de 

maquinistas.   

 Cumprir as normas de segurança da informação identificando as condições 

inseguras no âmbito de sua atuação dentro da empresa. 
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 Especificar rotinas e regras, manter e acompanhar o desenvolvimento, melhorias 

e utilização dos sistemas de informação e/ou automação de seu uso, quando 

designado, para contribuir com a qualidade na utilização destes sistemas, sendo 

o responsável pelo treinamento dos usuários finais. 

 

j) Cargo: Analista Ferroviário 

Responsável pela geração, análise e consolidação de informações gerenciais, bem 

como pelo desenvolvimento e implementação de programas de suporte aos gestores, 

visando contribuir para a integração e eficácia da gestão dos atendimentos dos 

Processos de Atendimento ao Cliente e Disponibilização de Ativos. 

 Desafios:  

▫ Garantir a confiabilidade das informações.  

▫ Assegurar a prática eficaz da Gestão num contexto de grande dispersão 

geográfica junto a equipes que trabalham em turno, escalas de revezamento, 

com reduzidas oportunidades de comunicação pessoal. 

▫ Desenvolver  projetos onde os resultados são alcançados por esforço de 

persuasão, sem que nenhum dos envolvidos  tenha  subordinação direta ao 

ocupante do cargo. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Superior Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Desenvolver e aprimorar programas de Gestão, através da identificação, análise 

e avaliação de oportunidades para envolver os empregados  na consecução das 

metas e objetivos da MRS. 

 Identificar, desenvolver e implementar ações que induzam ao comprometimento 

dos gestores, através da elaboração de programas de treinamento técnicos e/ou 

comportamentais e da promoção de reuniões periódicas dos Superintendentes 

com o quadro gerencial. 
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 Gerar informações confiáveis na forma e prazo combinados, através da extração 

e análise dos dados coletados nos sistemas de informação, em conformidade com 

os requisitos pré-estabelecidos (modelagem tarifária, orçamento, planejamento  

estratégico e  estudos diversos). 

 Garantir o atendimento das demandas de informações gerenciais específicas, 

através do desenvolvimento de aplicativos de consultas on line e geração de 

relatórios operacionais das base 

 Aumentar a eficiência dos serviços de exploração de dados e geração de 

relatórios, através da avaliação e sugestão de implantação de novas ferramentas 

(softwares) de mercado e do desenvolvimento e implantação de procedimentos 

automatizados. 

 Acompanhar  programas corporativos, através da participação efetiva em equipes 

de projeto e motivação dos gestores e empregados da Diretoria de Produção. 

 Garantir suporte aos processo orçamentários, de gestão de estoque e 

recebimento fiscal, mediante análises e orientações aos gestores e usuários dos 

sistemas. 

 

k) Analista Ferroviário Pleno 

Responsável pela geração, análise e consolidação de informações gerenciais, bem 

como pelo desenvolvimento e implementação de programas de suporte aos gestores, 

visando contribuir para a integração e eficácia da gestão dos atendimentos dos 

Processos de Atendimento ao Cliente e Disponibilização de Ativos. 

 Desafios: 

▫ Garantir a confiabilidade das informações.  

▫ Assegurar a prática eficaz da Gestão num contexto de grande dispersão 

geográfica junto a equipes que trabalham em turno, escalas de revezamento, 

com reduzidas oportunidades de comunicação pessoal. 

▫ Desenvolver  projetos onde os resultados são alcançados por esforço de 
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persuasão, sem que nenhum dos envolvidos  tenha  subordinação direta ao 

ocupante do cargo. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Superior Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Garantir a correta assimilação dos programas de suporte a decisão e redefinição 

de processos, através de planejamento das atividades, abrangência, prazos e 

recursos. 

 Garantir um perfeito entendimento dos processos, produtos, clientes e 

fornecedores dos processos existentes na operação ferroviária, a fim de permitir 

análise técnica, gerencial e  solucionar problemas existentes, utilizando 

metodologia própria. 

 Assegurar que os projetos de reavaliação de processo atendam as reais 

necessidades dos clientes internos e externos e contribuam para redução de 

custos operacionais e aumento de produtividade, através de análise do negócio, 

análise de custo x benefício e validação junto aos usuários e patrocinadores. 

 Propor  a introdução de novas ferramentas de gestão visando ganhos de 

produtividade, a fim de agregar valor aos produtos e serviços, através de estudos 

e consultas ao mercado. 

 Garantir a melhor utilização pelos usuários dos novos sistemas em implantação, 

através da elaboração de manuais, palestras e treinamento nos postos de 

trabalho. 

 Contribuir na implantação de programas corporativos, através de coordenação e 

orientação junto aos empregados da Diretoria de Produção. 

 Assegurar o sucesso dos projetos implantados, através de controles, 

acompanhamentos e avaliações periódicas. 

 Especificar rotinas e regras, manter e acompanhar o desenvolvimento, melhorias 

e utilização dos sistemas de informação e/ou automação de seu uso,  quando 

designado, para contribuir com a qualidade na utilização destes sistemas, sendo 
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o responsável pelo treinamento dos usuários finais. 

l) Cargo: Analista Ferroviário Sênior 

Responsável pela integração e controle das diversas atividades, responsabilidades ou 

projetos que suportem a gestão corporativa ou direção da empresa (orçamento, 

pessoas, suprimento, sistemas, qualidade, tributária, medições, etc.), visando 

contribuir para a eficácia da gestão dos processos de Atendimento ao Cliente e 

Disponibilização de Ativos. 

 Desafios 

▫ Suportar a gestão das inspeções e manutenções dos terminais de clientes, 

auxiliar a gestão dos contratos da gerência. 

▫ Auxiliar no controle do orçamento e na execução dos projetos. 

▫ Auxiliar na fiscalização de campo 

▫ Contribuir na interface com Clientes internos e externos. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Superior Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Assegurar o padrão de conformidades com a MMGP, de acordo com orientações 

do Processo de Direcionamento Estratégico, nos projetos sob responsabilidade 

das Gerências Corporativas ou das Diretorias dos processos de Atendimento ao 

Cliente e Disponibilização de Ativos, mediante coordenação, acompanhamento e 

controle nas fases de concepção, planejamento, execução e encerramento.  

 Contribuir para a execução dos orçamentos de custeio e investimento das 

Gerências Corporativas ou Diretorias dos processos de Atendimento ao Cliente e 

Disponibilização de Ativos, dentro dos prazos e parâmetros estabelecidos, através 

da coordenação e elaboração do orçamento junto aos  responsáveis da área. 

 Contribuir para a aderência entre as despesas orçadas e realizadas e aos prazos 

estabelecidos nos contratos de serviços e fornecimento de materiais, negociando 

as condições contratuais junto à área de suprimentos. 
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 Contribuir para os padrões de conformidade no atendimento aos níveis de 

serviços prestados pelas Gerências Corporativas ou Diretorias dos processos de 

Atendimento ao Cliente e Disponibilização de Ativos, através da consolidação de 

informações, controle de indicadores e coordenação de reuniões de análise crítica 

da área. 

 Assegurar a constante otimização dos serviços prestados pelas Gerências 

Corporativas ou Diretorias de Atendimento ao Cliente e Disponibilização de Ativos, 

propondo e implantando novas ferramentas de gestão para aumento de 

produtividade e redução de custos. 

 Contribuir para otimização dos fluxos de trabalho entre as Gerências Corporativas 

ou Diretorias dos processos de Atendimento ao Cliente e Disponibilização de 

Ativos, através do entendimento dos diferentes processos existentes e a 

integração entre eles. 

 Assegurar o padrão de conformidade no atendimento às rotinas demandadas pela 

área de Recursos Humanos para as Gerências Corporativas ou Diretorias dos 

processos de Atendimento ao Cliente e Disponibilização de Ativos, através do 

acompanhamento e controle dos cronogramas e orientação às áreas envolvidas.  

 Contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores ligados às Gerências 

Corporativas ou Diretorias dos processo de Atendimento ao Cliente e 

Disponibilização de Ativos, consolidando e validando informações sobre o plano 

de treinamento das áreas. 

 Contribuir para implantação dos programas corporativos que suportem a gestão 

corporativa e direção da empresa, dos processos de Atendimento ao Cliente e 

Disponibilização de Ativos, através do acompanhamento, controle e orientação 

aos colaboradores envolvidos. 

 

m) Especialista Ferroviário I 

Responsável por pesquisar, avaliar, aperfeiçoar  e implantar novos procedimentos e 

tecnologias ferroviária, no âmbito da Diretoria de Produção, visando racionalizar os 
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processos internos e reduzir os custos operacionais da MRS 

 Desafios 

▫ Garantir a normalização e racionalização dos procedimentos da operação 

ferroviária, no menor prazo e custo possível, utilizando-se dos recursos 

disponíveis. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Superior Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Otimizar o atendimento a emergências na operação ferroviária através do 

desenvolvimento de novos métodos e processos. 

 Contribuir na redução dos custos e tempos de atendimentos nas emergências da 

operação ferroviária através da modernização dos equipamentos e 

desenvolvimento de projetos específicos. 

 Assessorar à Gerência no planejamento e execução de serviço de atendimento a 

operação ferroviária 

 Contribuir para a apuração das causas de falhas e erros na operação ferroviária  

através do assessoramento técnico a Gerência  

 Implementar ações preventivas a operação ferroviária auxiliando na elaboração 

de estudos técnicos específicos. 

 

n) Cargo: Especialista Ferroviário II 

Responsável por pesquisar, avaliar, aperfeiçoar  e implantar novos procedimentos e 

tecnologias ferroviária, no âmbito da Diretoria de Produção, visando racionalizar os 

processos internos e reduzir os custos operacionais da MRS. 

 Desafios 

▫ Garantir a normalização e racionalização dos procedimentos da operação 

ferroviária, no menor prazo e custo possível, utilizando-se dos recursos 

disponíveis  
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Requisitos básicos para o cargo: Ensino Superior Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Contribuir para aumentar a segurança e racionalização da operação ferroviária 

através da coordenação, desenvolvimento e implantação de novos sistemas,  

técnicas e processos produtivos na Diretoria de Produção, dentro de metas de 

custo e orçamentárias definidas. 

 Assegurar  maior disponibilidade com menor custo a operação ferroviária,  

mediante análise e aprovação  técnica de projetos e propostas de interferência 

externa sobre a ferrovia. 

 Assegurar as conformidades técnicas e econômicas de projetos e 

empreendimentos da Diretoria de Produção, através estudos conceituais e de 

especificação e análise de viabilidade, bem como desenvolvendo, coordenando 

e/ou acompanhando sua implantação.  

 Garantir a conformidade das especificação técnica e testes de novas máquinas e 

equipamentos á realidade ferroviária, mediante estudos, consultas técnicas e 

conhecimento do mercado nacional e internacional.  

 Contribuir com  as gerências para  alcançar/superar  as metas e objetivos  

estabelecidos para a área, mediante desenvolvimento de estudos e 

implementação de ações que impactam   

 na melhoria dos processos e sistemas internos de manutenção. 

 Assegurar o cumprimento e aperfeiçoamento da manutenção, mediante a 

acompanhamento, avaliação  e controle da manutenção programada e da 

logística de distribuição de máquinas e equipamentos. 

 Contribuir para as conformidades orçamentárias e de custos  da Diretoria de 

Produção, mediante assessoria aos gerentes em análise, avaliação e 

acompanhamento do orçado x  realizado. 

 Assegurar suporte técnico aos gestores da Diretoria de Produção, mediante 

desenvolvimento e análise de dados, bem como fornecer  recomendações para o 
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planejamento e decisões táticas e estratégicas.   

 

o) Especialista Ferroviário III 

Responsável por pesquisar, avaliar, aperfeiçoar  e implantar novos procedimentos e 

tecnologias ferroviária, no âmbito da Diretoria de Produção, visando racionalizar os 

processos internos e reduzir os custos operacionais da MRS 

 Desafios 

▫ Garantir a normalização e racionalização dos procedimentos da operação 

ferroviária, no menor prazo e custo possível, utilizando-se dos recursos 

disponíveis. 

Requisitos básicos para o cargo: Ensino Superior Completo 

Responsabilidades e Obrigações 

 Garantir a integração de novos projetos de tecnologia ao ambiente já instalado e 

à visão de futuro da operação  ferroviária através da análise da aplicação e 

definição das interfaces destas tecnologias. 

 Identificar novas tecnologias  aplicáveis a operação ferroviária através de 

pesquisa em revistas/artigos técnicos, Internet participação em seminários, feiras 

tecnológicas, palestras, visitas a ferrovias e fornecedores no Brasil e exterior. 

 Assessorar o Superintendente em todas as atividades técnico/gerenciais da 

unidade fornecendo ao mesmo subsídios para tomada de decisões 

 Negociar escopo e condições de contratos de fornecimento de serviços, 

componentes e peças com empresas do mercado de modo a obter a melhor 

relação custo x benefício 

 Coordenar a implantação, consolidação e acompanhamento de sistemas de 

gestão com base na qualidade total visando a modernização gerencial da 

empresa 

 Coordenar análise de viabilidade técnico/econômica de projetos e serviços de 
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forma a garantir a execução do planejamento estratégico da MRS. 

 Elaborar os itens do orçamento referentes aos projetos definidos como viáveis 

através de análise de investimento e custo-benefício destes projetos. 
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B. ANEXO II - BENCHMARKING
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B.1. PILOTO DE AERONAVES - PPKPL ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO 
SPE LTDA 

Entrevista concedida por um piloto da PPKL que pilota um jato Embraer Phenom 100 

(Figura 17) 

Figura 17. Jato Embraer Phenom 100 

 

Fonte: http://pt.embraerexecutivejets.com/en-us/jets/phenom-100/pages/overview.aspx 

 

a) Sobre a carreira 

1) Quando e por que você decidiu ser piloto? 

Eu sempre quis ser piloto de avião e helicópteros, pela fascinação que tinha pela 

“máquina”. Chama a atenção como a máquina funciona, a beleza, o mecanismo de 

funcionamento. Era um sonho de criança ser piloto. Eu sou piloto por vocação, gosto, 

vontade. 

Porém, somente me tornei piloto aos 36 anos, quando surgiu uma oportunidade. Eu já 

estava morando no Brasil. Em Portugal, mais novo, eu achava que não era capaz, além 

disso, tonar-se piloto é um processo muito caro. 

2) Li que há três tipos de licença para Piloto: PP (piloto privado, pilota o próprio 

avião - não pode realizar trabalho remunerado); PC (piloto comercial, pode fazer 

tudo menos pilotar aviões de linhas aéreas regulares), e PLA (piloto de linha 

aérea, quem pilota os jatos da ponte aérea, os aviões transcontinentais etc.). Em 

qual deles você se encaixa? E por que você tomou essa decisão? 

http://pt.embraerexecutivejets.com/en-us/jets/phenom-100/pages/overview.aspx
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Eu tenho carteira PLA, embora nunca tenha trabalhado em linhas aéreas comerciais. 

Prefiro trabalhar em aviação executiva. 

Com essa carteira, posso tirar certificados de todos os aviões. 

Funciona assim: você tem que tirar a PP, depois a PC e depois a PLA. O primeiro passo, 

para a PP, é mais chato, porque você faz tudo desde o início, aprente tudo em teoria e 

prática. Depois, vai evoluindo. 

Para o que eu faço hoje, eu poderia ter a categoria PC, mas preferi ter a PLA 

3) Qual a função de um copiloto? Ele é sempre necessário? 

O copiloto é um piloto, ou seja, em termos de certificação, é a mesma coisa. O que muda 

é a função no avião: o piloto é o comandante; o copiloto auxilia o comandante nas tarefas 

do voo, principalmente no planejamento. Também, confere autonomia de voo, condições 

meteorológicas, alternativas de voo (“plano B’”) e até serviço de bordo (na aviação 

executiva, nem sempre tem comissários de bordo). 

Existe o CRE – Crew Resource Management15, que nós seguimos. O CRE define as 

atribuições da equipe, auxilia nos check-lists, etc. 

O co-piloto somente assume o comando em duas situações: ou porque o comandante 

solicitou e transferiu o comando por alguma razão ou porque o co-piloto identificou alguma 

atitude do piloto, fora das normas (isso é mais raro). 

Nem sempre é necessário o co-piloto. Existem aviões “single pilot”. No entanto, as 

empresas aéreas em geral exigem um co-piloto por questões de segurança (é o caso da 

minha empresa). 

4) Pode-se dizer que essa é a trilha da carreira de um piloto? Ou tem outros 

desdobramentos? Existe uma “sucessão”? 

Como eu falei, existe a “trilha” dos certificados da aviação: PP  PC  PLA. No entanto, 

cada um tem outros certificados específicas, para cada atividade e para cada aeronave. 

Existem pilotos agrícolas, planadores, rebocadores, acrobacia, instrutor de vôo, etc... 

para cada um deles, existe um certificado específico, e existe um para cada tipo de 

aeronave: avião e helicóptero. Por exemplo, o instrutor de vôos, tem dois tipos o INVA e 

                                                           

15 http://aeroclubedecampinas.com.br/crm-crew-resource-management/  

http://aeroclubedecampinas.com.br/crm-crew-resource-management/
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o INVH, respectivamente, avião e helicóptero, e neles tem as aeronaves específicas. É 

bem complexo e detalhado esse processo. 

A sucessão existe dentro das empresas, mas também é uma coisa muito particular de 

cada uma. No mercado não existe isso, as pessoas são respeitadas pela experiência, 

tempo de vôo, mas é todo mundo piloto. 

5) Você acredita que haja atratividade para essa carreira (novos pilotos)? Quero 

dizer, existem muitas pessoas que querem ser piloto? 

Sim. Mais ou menos 80% das pessoas vão fazer o curso e a certificação por vocação, 

sonho ou vontade, apesar do caminho longo, difícil e custoso. 

6) E o mercado? Existe mercado para essa profissão? 

Sim, mas existem altos e baixos. A aviação executiva, por exemplo, que é a área que eu 

atuo, traz muitos pilotos do mercado, principalmente da aviação comercial 

 

b) Treinamento/Licença 

7) Como é a formação/processo para tirar a licença/brevê? 

▫ Exames médicos – psicológicos e psicotécnicos, cardiológicos, etc 

▫ Cursos teóricos e práticos para tirar a licença PP  PC  PLA 

▫ Específicos para cada atividade 

▫ Específicos para cada aeronave 

8) Qual é o custo desse processo? Quem paga? 

Cerca de R$ 150 mil no total 

R$ 75 mil só de horas de vôo + exames médico + testes teóricos 

9) Quanto tempo demora essa formação? 

150 horas de vôo 

Demora entre 2 a 10 anos, dependendo da disponibilidade de recursos. 

10) Onde é feito o treinamento de pilotos? 
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Em diversos aeroclubes como Campo de Marte, Bragança, Juiz de Fora, Jacarepagua, 

etc 

A habilitação para avião eu fiz no Aerocube de São Paulo – Escola de Aviação Civil, e a 

de helicóptero eu fiz na Go Air – Escola de Aviação Civil, ambas no Aeroporto Campo de 

Marte 

11) É utilizado simulador? Para todas as frotas? Quantas horas de simulação de voo 

são necessárias? 

Sim. É importante, basicamente para situações de emergência como falhas no sistema 

elétrico, pressurização, etc. 

12) Essa licença tem validade? Como é o processo para renovar? 

Todo ano é necessário renovação, para cada aeronave que você pilota. São feitos testes 

psicotécnicos e outros exames médicos e também testes práticos chamado de “teoria 

refresh” que é feito no simulador, mas de forma bem mais resumida do que na época da 

habilitação. 

 

c) Treinamento/tratamento psicológico 

13) Quando ocorre uma emergência, qual o procedimento? 

Quando ocorre um acidente ou incidente, o piloto é suspenso automaticamente até ser 

feita uma avaliação psicológica e técnica, dependendo da situação. 

Em alguns casos, o piloto tem que fazer algum treinamento de reciclagem ou um 

tratamento médico. Depende do caso. 

 

d) Sobre a seleção 

14) Em que empresa você trabalha? Ou você é autônomo? 

Trabalho na PPKPL Administração de Bem Próprio SPE Ltda, com carteira assinada. 

15) Como você foi selecionado para contratação? 
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Fui indicado pelo outro piloto que me conhecia do Campo de Marte para revezar com ele 

as funções de piloto e co-piloto do jato Phenom 100 da empresa. Na aviação tem muito 

essa prática de indicação 

16) E quais são os requisitos solicitados, além do “Brevê”? 

▫ Ensino médio 

▫ Inglês ICAO (International Civil Aviation Organization) e Santos Dumont 

English Assessment16 

▫ Carteira PLA 

▫ Empatia 

▫ Calma 

 

e) Valores 

17) Quais são os valores que a empresa transmite aos pilotos? (Segurança pode ser 

um?) 

▫ Segurança 

▫ Discrição / não ostentar 

▫ Educação 

▫ Respeito  

 

f) Salários 

18) Qual o salário dos pilotos, em geral? 

Depende da oferta e da demanda..., mas na aviação executiva o comandante recebe de 

R$ 15 a 25mil e o co-piloto de R$ 7 a 12 mil. 

Numa companhia aérea, por exemplo, um co-piloto recebe em torno de R$ 5mil. 

                                                           

16 http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/profissionais-da-aviacao-civil/paginas-complementares/santos-
dumont-english-assessment-sdea  

http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/profissionais-da-aviacao-civil/paginas-complementares/santos-dumont-english-assessment-sdea
http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/profissionais-da-aviacao-civil/paginas-complementares/santos-dumont-english-assessment-sdea
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19) Você recebe mensalmente, ou por horas de vôo? 

No meu caso é mensal e meu contrato de trabalho tem uma média de 8h/semana e eu 

vôo de 30 a 40 horas por mês. No entanto, em companhias aéreas, é comum o 

pagamento em km ou horas de vôo 

20) Quais adicionais recebe? (Periculosidade, noturno, etc) 

Eu não recebo nenhum, mas em companhias aéreas é comum ter adicionais noturnos e 

outros benefícios 
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B.2. CCR BARCAS 

É uma empresa concessionária privada brasileira de transporte aquaviário, com 

atuação no estado do Rio de Janeiro, responsável pelo transporte diário de cerca 

de 90 mil pessoas, através de barcas e os catamarãs (embarcação com dois cascos), 

operando em seis linhas nos municípios de Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e 

Mangaratiba. Possui cinco estações e três locais de atracação em diferentes pontos 

do estado.  Atualmente, é a quarta maior operação de transporte aquaviário de 

passageiros no mundo, navegando cerca de 750 mil quilômetros por ano e 

transportando, em média, 80 mil passageiros por dia. A concessionária tem 

18 embarcações e920 colaboradores. 

A entrevista foi realizada com um Engenheiro Eletricista da CCR Barcas, que possui 

ampla experiência em sistemas de transporte em massa. Já atuou também em outras 

empresas de transporte como CPTM, Metrô, ViaQuatro. 

Existem duas classes de tripulação de barcas: 

 Tripulação de convés: Responsável por toda a parte operacional, que inclui desde 

a limpeza da barca, conservação (pintura), à controle de embarque e atendimento 

a bordo de passageiros. 

 Tripulação de máquinas: tem atividades similares a equipe de convés, porém 

fazem atendimentos simples de manutenção das barcas, como reparo em 

lâmpadas, torneiras, piso/assoalho. 

Tanto a tripulação de convés, quanto a de máquina, possui as funções de moço e de 

marinheiro, sendo que a primeira é a função de entrada. 

Ambas, respondem a um comandante. 

O nível do comandante depende do tipo de navegação. Nas Barcas da CCR existem 

dois tipos de Comandante Contramestre - CTR e Comandante Mestre de Cabotagem 

– MCB (este último possui nível mais alto que o anterior). A definição do tipo de 

comandante depende do tamanho da embarcação, das condições do mar, da 

quantidade de passageiros, da potência do motor, sendo seguida uma norma definida 

pela capitania dos portos para a definição do nível do comandante para cada 
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embarcação. 

No caso da embarcação existe um quantitativo mínimo de empregados para cada 

barca operar, esse quantitativo é definido pela Capitania dos Portos, de acordo com a 

classe de cada embarcação, através de um processo de certificação, de acordo com 

o atendimento aos passageiros e testes de simulação de emergência. 

Os empregados para ingressarem na carreira aquaviária, necessitam de uma 

habilitação especial, chamada CIR - Caderneta de Inscrição e Registro, que é um 

documento de habilitação, identificação e registro de dados pessoais do aquaviário, 

emitida para prover o portador de identificação a fim de viajar de /ou para uma 

embarcação designada ou seguir as instruções do comandante de uma embarcação, 

além de registrar o serviço marítimo do portador. 

 

QUESTIONÁRIO DE BENCHMARKING ADAPTADO AO SETOR AQUAVIÁRIO. 

a) Sobre a seleção 

1) Qual o tipo de contratação? E quais são os requisitos solicitados ao profissional? 

Contratação através de anuncio no mercado, os candidatos são selecionados pela 

formação e currículo. No caso da tripulação das embarcações a formação básica vem da 

marinha mercante, através de treinamentos ministrados pela Capitania dos Portos. O 

Candidato deve possuir a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) compatível com a 

habilitação necessária a vaga. 

2) Quanto tempo demora em média, desde o apontamento da necessidade de 

contratação (pela área da operação) até a efetiva contratação? 

30 a 45 dias. 

 

b) Sobre a carreira 

3) O concursado pode escolher a carreira que ele quer?  

Não tem concurso, o candidato já se candidata a vaga desejada. 

https://www.marinha.mil.br/cpes/node/148
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4) Há atratividade para a carreira da Tripulação de convés/máquinas? 

Sim. Existem outras empresas de transporte aquaviário em outras localidades brasileiras.  

5) Como é a trilha da carreira? 

A equipe de tripulação pode avançar postos, de acordo com o tempo de horas de 

navegação e treinamentos específicos, que  podem ser realizados em instituições 

externas, homologadas pela capitania de portos. 

6) Como é o processo de sucessão? 

Através de contratação externa para os cargos de tripulação (convés e máquinas) e 

através de ascensão interna, que ocorre por tempo de navegação e realização de 

treinamentos específicos. 

 

c) Valores 

7) Quais são os valores que a empresa transmite aos operadores?  

Responsabilidade, organização, capacidade de gestão sobre a equipe, cumprimento das 

normas. 

d) Salários 

8) Qual o salário do tripulante (convés e máquinas) e dos comandantes 

(Contramestre - e Mestre de Cabotagem)? 

Os salários variam em torno de R$ 1.800,00 para moço de bordo/convés, R$ 2.500,00 

para marinheiros de bordo/convés, R$ 4.500 para comandantes contramestres e R$ 

6.000,00 para comandante mestre de cabotagem. 

9) Existem progressões salariais e promoções? Com quais critérios? 

Por tempo de casa e por realização de treinamentos específicos. 

10) Quais adicionais ele recebe? (Periculosidade, noturno, etc) 

Para quem está ligado a área de maquinas, pode receber periculosidades (parte elétrica) 

ou insalubridade (parte de combustível – diesel). Tudo de acordo com a CLT. 
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11) O salário do tripulante/comandante poderia ser decisivo para a maior 

atratividade da profissão? 

A carreira oferece grande chance de crescimento e o salário é um atrativo, mas não é o 

único, uma vez que através da certificação padronizada, o aquaviário pode buscar 

emprego em diversas empresas semelhantes. 

e) Treinamento do tripulante/comandante. 

12) Onde é feito o treinamento? 

Os empregados (tripulantes e comandantes) já vêm com a formação do mercado, e são 

habilitados pela Capitania dos portos para a função que ele vai exercitar, recebendo 

apenas treinamentos específicos dos barcos e linhas na própria concessionária. Para o 

ingresso na carreira de tripulante, o interessado deve antes retirar uma habilitação – CIR 

(Caderneta de Inscrição e Registro), que é um documento de habilitação, identificação e 

registro de dados pessoais do aquaviário, o qual é regulamentado pela Capitania dos 

portos. 

13) É possível aceitar a experiência do operador, referente a treinamento realizado 

em empresas congêneres? 

Com certeza. 

14) É utilizado simulador? Para todas as frotas? 

Não existe atualmente simulador. 

15) Quais são os passos do treinamento? 

Ambientação, normas gerais da empresa, conhecimento das áreas, conhecimento do 

modelo da operação, treinamento teórico, normas e procedimentos, treinamento prático, 

operação monitorada e avaliações. 

16) Quantas horas são? Os treinamentos são full time ou eles fazem outras 

atividades em paralelo? 

O treinamento dura em torno de 90 horas e eles realizam o treinamento “full time”, até a 

conclusão. 
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17) O profissional recebe salário enquanto faz treinamento? Ele é integral? E possui 

os mesmos benefícios dos profissionais já formados? 

Salário inicial, com adequação ao final de 90 dias. Todos benefícios iguais aos demais. 

18) Depois de integrado, o profissional recebe treinamento de reciclagem? Em quais 

aspectos? E de quanto em quanto tempo? 

Sim, anualmente os empregados recebem reciclagens técnicas, incluindo leitura de 

normas e procedimentos. 

 

f) Treinamento/tratamento psicológico 

19) O operador é treinado para situações de emergência? Como é esse 

treinamento? 

Faz parte dos procedimentos de treinamento. Evacuação, combate a incêndio, 

transbordo, simulações, homem ao mar entre outros. 

20) Quando ocorre uma emergência, qual o procedimento? 

Aplicar os procedimentos. São várias situações mapeadas, que são de conhecimento de 

toda a tripulação. 

21) Existe tratamento psicológico? 

Sim 

 

g) Custos  

22) Quais os custos do processo de seleção e contratação como um todo? 

Não existem grandes custos, uma vez que e empregado já vem habilitado e certificado 

pela capitania dos portos. O treinamento leva em torno de 3 dias para integração na 

empresa e mais 5 dias de treinamento específico, tempo no qual o novo empregado passa 

junto aos empregados mais velhos, acompanhando a rotina/dinâmica da barca que irá 

trabalhar, que em valores absolutos não correspondem a grandes orçamentos. 

23) Quais os custos de manter um buffer de operadores? 
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Não existe buffer, uma vez que os profissionais já são contratados habilitados, sendo 

facilmente encontrados no mercado. 

 

h) Outros dados 

24) Qual a escala de trabalho? 

Escala 6 x 1 (seis dias trabalhados e um dia de folga); 

Escala de reforço 5 x 1 (cinco dias trabalhados e dois dias de folga). 

25) Qual a jornada de trabalho diária/semanal? 

7h diárias com refeição inclusa 

26) Existe órgão fiscalizador no setor? 

Sim, a capitania dos portos, que inclusive fiscalizado as documentações e certificações 

de todos os empregados. 

 

Fazendo uma análise do benchmarking realizado com a empresa CCR - Barcas, é 

claro e nítido que a existência de uma certificação específica, que no caso do setor 

aquaviário é a CIR17, contribui para uma diminuição expressiva no tempo de 

treinamento dos empregados, além de equilibrar o nível técnico, pois o treinamento é 

regulamentado pela capitania dos portos, o que reforça ainda a nossa proposta de 

trabalho que é a criação de uma certificação específica para a carreira 

metroferroviário. Outro ponto que é de grande relevância é a existência e um órgão 

regulamentador para setor aquaviário, que hoje não existe para o setor 

metroferroviário. 

 

 

 

                                                           

17 CIR = Caderneta de Inscrição e Registro. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/cpes/node/64; 
http://www.portalmaritimo.com/tag/cir/ ; http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/782730-marinheiro-auxiliar-de-
conves-maritimo-e-aquaviario  

https://www.marinha.mil.br/cpes/node/64
http://www.portalmaritimo.com/tag/cir/
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/782730-marinheiro-auxiliar-de-conves-maritimo-e-aquaviario
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/782730-marinheiro-auxiliar-de-conves-maritimo-e-aquaviario
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B.3. JR – JAPAN RAILWAY COMPANY, COMPANHIA FERROVIARIA DO JAPÃO 

É uma empresa concessionária privada de transporte de passageiros japonesa. O 

grupo JR é composto por sete empresas de transporte de passageiros e duas outras 

empresas que não fornecem serviços ferroviários. As empresas de transporte de 

estão organizadas em seis oeradoras de passageiros e uma operadora de carga 

nacional. O grupo JR é formado por empresas independentes e não possui sedes de 

grupo ou holding para definir a política geral de negócios. As seis ferrovias de 

passageiros do Grupo JR são separadas por região. Para cobrir várias áreas de 

negócios não ferroviárias, cada operadora regional do Grupo JR possui seu próprio 

grupo de empresas subsidiárias com nomes como "JR East Group" e "JR Shikoku 

Group". A JR West, transporta diariamente em torno de 5 milhões de passageiros dia, 

opera na região, com aproximadamente 5.000 km de vias, sendo 800 km de operação 

com trens de alta velocidade “Shinkansen” e os demais 4.200 km, com linhas 

convencionais. A linha de maior bilheteria da JR-West é a linha de alta velocidade 

Sanyo Shinkansen entre Osaka e Fukuoka, sozinha responde por cerca de 40% das 

receitas de passageiros da JR-West. A Rede Urbana na área metropolitana de Osaka-

Kobe-Kyoto, possui em torno de 610 km de trilhos, com 245 estações e representam 

cerca de 40% das receitas de passageiros da JR West. O controle de trens nessas 

linhas é altamente automatizado e, durante os horários de pico, os trens operam com 

frequência a cada dois minutos. A Rede Urbana da JR-West concorre com vários 

operadores ferroviários privados em Osaka, sendo os 4 maiores: Hankyu Railway / 

Hanshin Railway (Hankyu comprou a Hanshin em 2005), Keihan Railway, Kintetsu e 

Nankai Railway. A participação de mercado da JR-West na região é aproximadamente 

igual à das 4 empresas juntas. 

O benchmarking realizado junto a JR ocorreu através de estudo de materiais didáticos 

e de entrevista com Engenheiro do Metro de São Paulo, que esteve durante um 

período de 30 dias em treinamento na JR em novembro de 2017. 
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QUESTIONÁRIO DE BENCHMARKING ADAPTADO AO SETOR FERROVIÁRIO 

JAPONÊS. 

 

a) Sobre a seleção 

O empregado para ser contratado deve primeiramente passar em um teste de 

admissão, onde são realizadas entrevistas e diversos testes psicológicos. Após a sua 

admissão, o empregado passará por um curso teórico, com duração de 4 meses, e 

caso habilitado neste treinamento, passará para o módulo seguinte, que consiste em 

um curso de habilidade técnica, que dura entre 4 a 6 meses. Ao termino deste estágio, 

o maquinista estará apto para realizar o teste final e caso aprovado, poderá iniciar 

suas atividades como maquinista. Lembrando que ao final dessas etapas, o emprego 

receberá uma habilitação para operar trem, que tem validade em todo o território 

nacional.  

 

b) Sobre a carreira 

A carreira varia de acordo com as habilitações de trens que o empregado vai 

adquirindo ao longo do tempo, e além disso, existem outros critérios de 

reconhecimento, tais como: Os maquinistas e condutores que formarem 10 novos 

maquinistas são premiados. Também possui sistema de reconhecimento do 

funcionário que não provocou acidentes. Em caso de acidente zero por 4, 8, 12 e 16 

anos, recebem um certificado (medalha e um prêmio extra). Em caso de 20 e 24 anos 

de acidente zero, recebem um prêmio maior. 

 

c) Valores 

Empresas japonesas levam muito a sério os valores, podendo destacar: 

Responsabilidade, organização, cumprimento de metas e atendimento ao usuário, 

como o principal foco de atuação da JR no mercado japonês. 
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d) Treinamento dos maquinistas. 

O treinamento básico para formação de um maquinista, leva em torno de 8 a 10 

meses. Para cada tipo de trem (material Rodante), existe um treinamento específico. 

Existem treinamentos específicos, como por exemplo o método de “Apontar e 

Confirmar, que consiste na confirmação através das ações de “apontar” e “chamar”, 

que perceptivelmente incorreu na redução dos erros no trabalho. Mesmo quando a 

concentração está baixa, ela volta a aumentar por meio da realização de ações 

básicas. Passando uma sensação de segurança e confiança aos passageiros. 

 

Além disso, são necessárias 2 horas de aula obrigatória por mês, para reciclagem 

técnica. 

A cada 3 anos o conhecimento e a técnica dos funcionários são verificados (exame). 

Nessa ocasião, é realizado um curso de 1 dia sobre segurança. Se um funcionário 

tirar uma nota muito baixa, terá de participar de aulas complementares ou mudar de 

setor 

 

e) Habilitação/Licença para conduzir 

Onde é feito o treinamento de maquinistas? 

Em instituições de ensino próprias ou em órgãos licenciados pelo governo. 

É utilizado simulador? Para todas as frotas?  

Sim. Para cada tipo de rota existe um simulador específico 

Essa licença tem validade? Como é o processo para renovar? 

Não é necessário renovar. Será somente necessário, caso o maquinista migre de linha 

ou ocorra mudança no tipo de Material Rodante que irá circular na linha específica. 

Porém, é obrigatório que seja verificada a garantia de qualidade através de 

ensino/treinamento e inspeção adequada em prestador da companhia. 

A habilitação serve para mais de um tipo de frota? 
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Não. É possível conduzir somente o tipo do veículo descrito na habilitação adquirida. 

Não há prazo de validade nem sistema de atualização prevista por lei. 

Quais os tipos de habilitação? 

 Habilitação de motorista para veículo elétrico tipo A (ferroviário) 

 Habilitação de motorista para veículo de combustível interno tipo A (VLT) 

 Habilitação de motorista para locomotiva à vapor tipo A (diesel/vapor) 

 Habilitação de motorista para trem- bala elétrico (alta velocidade) 

 Habilitação de motorista para veículo elétrico tipo B (baixa capacidade de 

transporte) 

 Habilitação de motorista para veículo de combustível interno tipo B (baixa 

capacidade de transporte) 

 Habilitação de motorista para veículo elétrico tipo B (baixa capacidade de 

transporte  
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f) Lei de regulamentação 

A habitação ferroviária é regulamentada através de uma Portaria ministerial que 

estabelece o critério sobre técnicas relacionadas às ferrovias. 

 Artigo 10 (Ensino e treinamento dos responsáveis etc.): 

▫ Os prestadores ferroviários devem realizar o ensino e o treinamento dos 

responsáveis que prestam serviços diretamente relacionados com a operação 

do trem e fazem a manutenção das instalações e dos abrigos, além de outros 

serviços, a fim de manter os conhecimentos e tecnologias necessárias para a 

realização desses serviços. 

A Secretaria de transporte regional emite a habilitação com base na “Portaria 

relacionada a habilitação de operador do veículo motorizado” (Ministério da Terra, 

Infraestrutura Transporte e Turismo 

A grande diferença que pudemos observar, é que dentro de uma mesma linha existem 
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diversos operadores, e desse modo, uma habilitação padrão faz-se extremante 

necessária, pois a condução dos operadores destas empresas deve ser similar nos 

diferentes ramos operados por empresas diferentes. 
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