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mensagem da direção
O termo qualidade de vida está no cotidiano. O foco do momento não é
só viver, mas viver bem e com saúde. Os hábitos, em diversos aspectos, mudaram rapidamente nos últimos anos e, com eles, os objetivos, os relacionamentos, as necessidades, assim como muitos fatores econômicos.
E a qualidade de vida das pessoas continua fortemente associada à mobilidade desde o início de sua existência: antes, a pé; depois, embarcadas em
animais; e, posteriormente, em veículos motorizados.
Quanto mais automóveis nas ruas, maiores os congestionamentos de tráfego. O tempo improdutivo no trânsito vem, consequentemente, comprometer
as chances de desenvolvimento das cidades e do país. É necessário um melhor aproveitamento de cada modal de acordo com suas potencialidades, valorizando, principalmente, a eficiência que os modos de transporte oferecem.

Por acreditar nesse cenário, a FTC tem participado de estudos relacionados não só à
integração dos diversos modais, mas também à ampliação e interligação da malha nacional. Nesse contexto, algumas iniciativas, em conjunto com entidades do setor, marcaram
2021 e tendem a continuar em pauta nos próximos anos.
Seguimos acompanhando o cenário da in-

passado e estar convencido das necessidades

fraestrutura logística e, é evidente que aconte-

do presente. É chegada a hora de trilhar em di-

cimentos como a pandemia da Covid-19, a pa-

reção a uma economia de baixo carbono, com

ralisação do transporte rodoviário e os recentes

melhores práticas, minimizando os riscos de criar

aumentos dos combustíveis trouxeram à tona

um colapso econômico e social na região ao per-

diversas reflexões para a sociedade em torno da

correr uma transição energética justa.

economia brasileira, resgatando uma discussão

Para seguir nos trilhos do desenvolvimento,

essencial ao desenvolvimento do setor, que é a

objetivamos a renovação do contrato de con-

desconcentração do transporte terrestre de car-

cessão. Com isso, novas metas sobre investi-

gas, evitando as jornadas exaustivas, reduzindo

mentos e capacidade do transporte poderão ser

os acidentes e a sobrecarga em nossas rodovias.

estabelecidas. Seguimos com esperança, enga-

Entre os benefícios do modal ferroviário es-

jados na continuidade do nosso compromisso

tão o baixo custo de frete, o menor índice de rou-

primacial: transportar cargas com segurança e

bos e acidentes, a menor emissão de poluentes e

confiabilidade.

a evasão fiscal, além da possibilidade de trans-

Nas próximas páginas, um convite para vi-

portar grandes quantidades em longas distân-

venciar um pouco das realizações da FTC. Cada

cias. Cabe realçar, ainda, que as ferrovias têm

setor tem papel indispensável para seguir com o

pouco gasto de energia e não correm risco de

propósito do Plano Estratégico da empresa, que

enfrentar congestionamentos rotineiramente.

busca aprimorar os processos a fim de garantir a

Para pensar no futuro é preciso relembrar o

sustentabilidade do negócio.
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quem
somos
Responsável pelo transporte ferroviário
de cargas no Sul de Santa Catarina, atuamos
entre os municípios de Siderópolis e Imbituba. Desde o início da operação, em 1997, já
transportamos mais de 70 milhões de tone-

08
08

ladas entre carvão mineral e cargas em geral.
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Nosso trabalho contribui para a melhoria da
mobilidade urbana, e é uma alternativa que potencializa os diferentes modais. Além de ser mais

Contribuição ao
desenvolvimento

sustentável, o transporte de cargas pelos trilhos é
ágil e seguro.
O carvão mineral transportado em nossa operação segue da região carbonífera para o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL), em Capivari de Baixo/SC. E as cargas em geral saem do
Terminal Intermodal Sul com destino ao Porto de
Imbituba/SC, para cabotagem.

Para realizar esse trabalho,
contamos com uma frota de 13
locomotivas e 279 vagões, que
nos permitem percorrer os 164
quilômetros da malha ferroviária, passando pelas cidades de
Siderópolis, Criciúma, Cocal do
Sul, Forquilhinha, Içara, Urussanga, Morro da Fumaça, Sangão,
Jaguaruna, Tubarão, Capivari de
Baixo, Pescaria Brava, Laguna e
Imbituba.
Nossa presença nesses municípios promove a geração de empregos diretos e indiretos, fortalece
a economia e o desenvolvimento, contribui para a realização de
ações socioambientais às comunidades lindeiras e incentiva o interesse das pessoas por assuntos
relacionados à história ferroviária.
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Nosso crescimento em números
Entre os anos de 1997 e 2021, superamos

permitiu que cumpríssemos as metas com

70 milhões de toneladas de cargas transpor-

os clientes, metas com os clientes e o Poder

tadas. Destas, mais de 67 milhões foram de

Concedente.

carvão mineral, e cerca de 3 milhões de toneladas em cargas diversas.

Trabalhamos para reduzir o número de
acidentes em passagens em nível e cruza-

Esses valores representam um aumento
de 8,77% na comparação entre os anos de
2020 e 2021.

mentos irregulares. A fim de sermos mais
sustentáveis, passamos a usar biodiesel nas
locomotivas, melhoramos a via permanente, investimos em responsabilidade socio-

Nestes 25 anos de concessão, já arreca-

ambiental, saúde, segurança ocupacional e

damos mais de R$ 268 milhões para o Tesouro

operacional. Ações como essas, nos garanti-

Nacional em outorga, arrendamento e tribu

ram a manutenção dos certificados nas Nor-

tos. Também fizemos investimentos de mais de

mas Regulamentadoras ISO 9001, ISO 14001

R$ 80 milhões no sistema ferroviário, o que

e ISO 45001.

70
milhões

de toneladas de cargas
transportadas
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r$ 80
milhões

de investimentos no
sistema ferroviário

Nosso setor se mostra cada vez mais
importante à mobilidade urbana, tanto por
meio da movimentação de pessoas quanto
de bens e mercadorias. E as discussões para
a melhoria do modal ferroviário em Santa
Catarina são um indicativo de que o setor
tende a crescer ainda mais.

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC
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nossas
pessoas
O comprometimento dos colaboradores foi fundamental para a realização e o desempenho das atividades. No ano de 2021, estimulamos a busca por treinamentos e promovemos ações a fim de proporcionar
o engajamento das equipes, bem como o fortalecimento de vínculos e o senso de pertencimento.

12
12
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Seguindo as medidas de segurança à contenção da Covid-19, aos
poucos os colaboradores puderam
voltar a participar de alguns encontros presenciais, estando mais próximos uns dos outros.
O fortalecimento de vínculos e a
troca de experiências complementam a forma de trabalhar na ferrovia.

Em 2021, a FTC contou com:

131

Colaboradores

4

Jovens
Aprendizes

9

Estagiários
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153

Profissionais
de empresas
parceiras
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Desenvolvimento
profissional
Por meio do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento Profissional, oferecemos aos colaboradores uma constante de construção, manutenção e aprimoramento do conhecimento e
habilidades profissionais.
Os bons resultados alcançados demonstram
nosso compromisso em qualificar e oferecer os
melhores serviços em nossa área de atuação.
Por meio de ações internas, in company, de
parcerias com instituições externas e do programa Pró-Ensino, acumulamos 41 horas de treinamento e desenvolvimento por colaborador, superando a média nacional, que, conforme o último
estudo da Sociedade Brasileira de Treinamento e
Desenvolvimento, referente a 2019/2020, foi de
15 horas.
São os treinamentos e a busca pelo conhecimento que contribuem para que seja construído
um ambiente de trabalho em contínua excelência
e superação.

14
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Principais
treinamentos realizados

Oportunidades

> Qualificação Operacional Ferroviária (QOF)

programa Jovem Aprendiz,

Com o propósito de manter a equipe capacitada e
atenta às normas que regulamentam nossa principal atividade, esse treinamento revisita conceitos importantes
à operação ferroviária e tem a participação de todos os
envolvidos no processo operacional.

Por meio de estágios e do
possibilitamos o contato de
estudantes com o mercado
de trabalho, oferecendo-lhes
experiências que se tornarão
importantes para seu futuro.

> Formação de manobrador
O objetivo dessa formação é apresentar os detalhes
da operação, a fim de desenvolver conhecimentos técnicos de acordo com o Regulamento Operacional Ferroviário (ROF), necessário para o exercício da função de manobrador.
> Programa de Gestão e Vivência Empresarial (PGVE)
O programa PGVE, com foco em negócios, visa proporcionar aos colaboradores, de diversos setores da empresa, a educação continuada. Ele aborda temas como
gestão estratégica, comercial, finanças, inovação, entre
outros. As experiências compartilhadas e a rede de contato contribuíram para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC
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Benefícios
Acreditamos que os benefícios corpora-

promover o bem-estar e incentivar a produti-

tivos são essenciais não apenas para reter o

vidade. Por isso, oferecemos uma série deles

colaborador na empresa, mas também para

ao quadro funcional, como:

Plano de
Saúde

AuxílioAlimentação

Auxílio
Material
Escolar

Seguro
de Vida

Auxílio
Materno/
Paterno
Infantil

Prósaúde

Nossos colaboradores também
têm a sua saúde assistida, por meio
de acompanhamento médico e de
exames admissionais, periódicos,
consultas, atendimento de emergência e preventivos.
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Pesquisa de Clima
Nossa Pesquisa de Clima Organizacional tem como objetivo conhecer como está a percepção dos colaboradores frente aos aspectos pesquisados, de modo que consigamos mensurá-los de forma estruturada, para possibilitar ações reais e melhores condições de trabalho
e engajamento da equipe.
Disponibilizamos esse espaço para que os colaboradores expressem a própria opinião,
sabendo que esta será ouvida e levada em consideração.

SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

85%

74%

78%

85%

Treinamento e
desenvolvimento

Condições e ambiente
de trabalho

Comunicação

Orientação
para o resultado

70%

91%

85%

81%

Remuneração
(salário e benefício)

Integração e
cooperação

Engajamento

Média
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Remuneração
Como forma de atingir as metas
e objetivos estratégicos da empresa,
remunerar o colaborador de forma
eficaz torna-se essencial. Todos os
anos, esse processo passa por uma
avaliação, cujo objetivo é fortalecer,
ainda mais, a nossa parceria com
quem atua na empresa.
Essa iniciativa além de reter profissionais de alta performance, que
já desempenham papel na empresa,
ainda atrai novos talentos e pessoas
já reconhecidas no mercado de trabalho para fazer parte do time.
A fim de definir a estratégia e
alinhar a remuneração praticada,
além das negociações com o sindicato da categoria, realizamos pesquisa salarial e análise de mercado
para firmar a nossa política de remuneração.
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Vida Saudável
São inúmeros os benefí-

Durante parte do ano de 2021, ainda em virtu-

cios que a prática de ativi-

de da pandemia, as aulas de Treinamento Funcional

dades físicas proporciona ao

aconteceram de forma remota. A retomada das ati-

corpo humano. É possível lis-

vidades presenciais ocorreu posteriormente, seguin-

tar a sensação de bem-es-

do os protocolos de segurança.

tar, alívio do estresse, além
de mais disposição e energia
para o dia a dia.
Também é comprovado
que a prática influencia na
rotina organizacional, elevando o clima entre os colaboradores, proporcionando
mais integração e engajamento.
Pensando em tudo isso,
além de incentivar a mudança de hábitos, disponibilizamos aulas de Treinamento
Funcional, conduzidas por
um profissional especializado.

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC
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Valorização
Iniciativas que promovam a valorização
e o reconhecimento do colaborador são as-

agradável, geram engajamento e mais qualidade de vida.

pectos fundamentais de uma cultura em-

Por isso, são realizadas ações com foco

presarial saudável. Elas também estão as-

na integração e confraternização das nossas

sociadas a um ambiente de trabalho mais

pessoas.

Aniversário na Empresa

20

Aniversário na Empresa
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Dia da Mulher

FTC Visita

Comemoração Junina
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Outubro Rosa

Parada de Natal - Pátio Henrique Lage

Parada de Natal - Pátio Central
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Campanhas
Com incentivo à saúde, em 2021, campanhas
mundiais, de caráter preventivo, ganharam destaque em nosso calendário.

AÇÕES
REALIZADAS
> Carnaval com + Saúde
> Fique em Casa
> Vacinação Gripe Sazonal

Com o objetivo de prevenir doenças, nós também re-

> Saúde Mental

alizamos o incentivo à vacinação entre os colaborado

> Prevenção ao Câncer de Mama

res, contra a Covid-19 e a H1N1. Por meio dessa inicia-

> Prevenção ao Câncer de

tiva, ao todo, 269 colaboradores diretos e indiretos

Próstata
> Campanha Convívio
Responsável
> Vacinação contra
a Covid-19

foram imunizados.
Atividades alusivas ao Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul ganharam destaque no período, além de outras ações voltadas à saúde do trabalhador.

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC
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saúde e
segurança
Os protocolos de prevenção, com o objetivo de
minimizar a transmissão do vírus da pandemia de Covid-19, continuaram sendo respeitados no período,
além de outras ações de prevenção a acidentes e riscos ocupacionais, com o objetivo de manter a segurança no ambiente de trabalho.

24
24
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Fomentar a integridade física e mental

riódicas nas oficinas de manutenções e no

dos colaboradores, bem como disseminar

transporte, e palestras com temas relaciona-

conceitos e práticas de prevenção de aci-

dos à saúde e segurança na operação.

dentes, é um de nossos compromissos. E,

Por meio do Programa de Controle Médico

por meio do Programa de Prevenção de Ris-

de Saúde Ocupacional (PCMSO), acompa-

cos Ambientais (PPRA), estabelecemos um

nhamos a saúde do trabalhador, os progra-

cronograma de ações e a manutenção dos

mas de vacinação e as avaliações do médico

programas preventivos (Proteção Auditiva,

do trabalho.

Proteção Respiratória, Proteção das Mãos e
Proteção Ergonômica).

Para garantir que, em 2022, estejamos
em conformidade com o Sistema de Escritu-

Faz parte da nossa rotina analisar a frequ-

ração Digital das Obrigações Físicas Previ-

ência e as causas de situações rotineiras que

denciárias e Trabalhistas (eSocial), todas as

podem provocar acidentes ocupacionais,

informações previdenciárias do Laudo Téc-

mantendo o incentivo à percepção de riscos

nico das Condições Ambientais do Trabalho

por meio da campanha “Quase Acidentes”.

(LTCAT) dos colaboradores foram informati-

Também são realizadas inspeções pe-

zadas e enviadas ao Governo Federal.

Foram contabilizadas ações de conscientização
e monitoramento nos seguintes programas:

48

Conservação
Auditiva

48

Proteção
Respiratória

48

Ergonomia
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48

Lesão
nas Mãos
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Outro importante
programa é o “Acidente Zero”, em que
alcançamos 1.261

Certificação ISO 45001
(Gestão de Saúde e Segurança
Ocupacional)

dias sem acidentes de
trabalho com afasta-

Contamos com a ISO 45001, que é uma norma inter-

mento, tendo a oficina

nacional para o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança

de manutenção de

Ocupacional (SGSSO), a qual traz como foco a melhoria do

locomotivas com o

desempenho em termos de Saúde e Segurança do Trabalho

recorde de 7.102 dias

(SST).

sem acidentes com
afastamento. Para
atingir a meta, bem
como seguir as práticas de prevenção
previstas nas Normas
Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, uma
série de processos,
protocolos, manuais
e diretrizes são seguidos por todos os
colaboradores.

26
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AS AÇÕES DE
PREVENÇÃO À COVID-19
TAMBÉM CONTARAM COM
> Reuniões Semanais com o Comitê,
para o Planejamento das ações
relacionadas à Covid-19;
> Campanha de Vacinação, sendo a
aplicação da 1ª e 2ª doses realizada
no Ambulatório da FTC;

Ações de combate
à Covid-19

> Conscientização sobre
comportamento e ações para evitar
a contaminação;

ção à Covid-19, a fim de garantir a saú-

> Diálogos setoriais com orientações
sobre a higienização, uso de
máscara, distanciamento social e
atualização dos casos na região;

de e segurança do trabalhador, o uso

> Cartazes orientativos;

dos ambientes foi repensado, os cola-

> Aplicação de testes rápidos;

boradores e visitantes passaram a ser
monitorados diariamente, desde a ve-

> Inspeções semanais, em conjunto
com a área de segurança;

rificação da temperatura corporal até o

> Aferição da temperatura corporal;

atendimento ambulatorial ou o direcio-

> Disponibilização de álcool em gel;

namento para os serviços de saúde em

> Orientação de gestores;

nosso ambulatório médico próprio.

> Teletrabalho.

Seguindo os protocolos de preven-

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC
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CIPA

EM 2021, FORAM
REGISTRADAS E VIABILIZADAS:

Atuar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais,
além de identificar ambientes e
ações de risco, são os objetivos
da Comissão Interna de Pre-

35
situações de
quase acidente
e de risco

venção de Acidentes (CIPA). O
grupo, formado por oito representantes da FTC, dois de empresas parceiras e oito de terceiras, é renovado anualmente,
com o intuito de que mais pessoas possam conhecer, vivenciar e incentivar a segurança e
a saúde de forma plena.
Essa comissão também tem
o objetivo de realizar o inter-

14
solicitações de manutenção
em prol da saúde e segurança
dos colaboradores

12
solicitações de
melhoria nos
ambientes de trabalho

médio entre os colaboradores
e o grupo de gestores, a fim de
buscar soluções para a saúde
e integridade física dos nossos
colaboradores.
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Apuração da eleição para a CIPA — Gestão 2021/2022.

SIPAT
Em um mundo cada vez mais tecnológico, e com a rotina acelerada, é comum que várias tarefas sejam realizadas simultaneamente. Pensando nisso, e
alertando sobre a importância da atenção plena, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)
teve como pauta: “Atenção plena: é
mais do que apenas estar presente”.
O nosso objetivo foi promover um
momento de reflexão entre os colaboradores, fazendo-os pensar sobre
a importância de estar com o foco e
a atenção nas tarefas a serem realizadas.
É por meio da Sipat que temos a
oportunidade de desenvolver ações
com o objetivo de despertar a prevenção e o exercício sadio das atividades,
incentivando práticas que melhoram a
qualidade de vida.

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC
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Infotenimento
Com o intuito de nos aproximarmos das

destres, para que haja a redução de aciden-

comunidades em que estamos inseridos e

tes na linha férrea. Além disso, essa ação visa

orientar sobre o convívio seguro com a linha

fomentar e despertar o interesse das pessoas

férrea, algumas campanhas foram realizadas

pelos assuntos relacionados à vida e à histó-

ao longo de 2021. As iniciativas, chamadas de

ria ferroviária.

infotenimento, com os temas “Mas por que o
trem apita?”, “Linha férrea não é ponto turístico”, “Coisas absurdas que acontecem na linha
férrea” e “Lugar de lixo é no lixo”, por exemplo,
ganharam espaço, inclusive, na mídia e tiveram
a participação especial dos humoristas Dona
Maricotinha e Mané Darci.
Também foram realizadas ações de panfletagem nas comunidades lindeiras e em
apoio à Semana Nacional do Trânsito, atingindo 3 mil motoristas e moradores.
Essas iniciativas fazem parte do programa Paz na Linha, um dos quais nos possibilita um canal de comunicação direto com a
comunidade. O intuito desse trabalho é realizar ações que visam à conscientização dos
condutores rodoviários, bem como dos pe-

30

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC

Escaneie o QR
Code e confira
os conteúdos

Sinalizações

EM 2021, FORAM REALIZADAS:

432

Os trabalhos de manutenção e melhoria nas sina-

inspeções
preventivas

lizações ativas e passivas
ficam a cargo de empresas terceiras e se estendem

37

por toda a malha ferroviária, sendo executados por

manutenções
corretivas

equipes especializadas em
sinalização semafórica e

3

confecção de placas profissionais, sob a orientação
e supervisão da nossa equipe técnica.

reformas com modernização
em sinalizações existentes
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GESTÃO da QUALIDADE
nOS PROCESSOS
Manter um sistema de Gestão de Qualidade, em um
cenário de pandemia, tem sido um dos nossos grandes
desafios. Porém, mesmo em meio às adversidades, foi
possível obter resultados e melhorias contínuas nos
processos, principalmente com o desenvolvimento
dos trabalhos sempre com empatia, cooperação, co-

32
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municação, serenidade e resiliência.
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A Gestão da Qualidade atua junto às lideranças
da organização, a fim de propor e instigar o desenvolvimento das competências. Dessa forma, é possível trabalhar para que a equipe, como um todo,
seja fortalecida e ainda melhor após um período de
crise.

Sistema de
Gestão Integrado
O comprometimento com os pilares de Qualidade,
Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, é um
objetivo estratégico, tanto que o nosso trabalho é reconhecido por meio de certificações. Em 2021, conquistamos a ISO 45001, que trata da Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.
Além disso, também mantivemos as certificações
ISO 9001 (Gestão de Qualidade) e ISO 14001 (Gestão
Ambiental). Com base nesses pilares, os trabalhos são
desenvolvidos com foco na qualidade do serviço prestado, satisfação dos clientes, eficiência dos processos
e também no comprometimento com o meio ambiente e
com a saúde e segurança das pessoas.
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Auditoria interna e externa
Para a recertificação das normas ISO, em dezembro de 2021 passamos pelos processos
de auditoria interna e externa. O resultado desse trabalho foi a recomendação para a manutenção e obtenção das certificações.

Programa 5S
Por meio das iniciativas desse programa, é

O resultado desse trabalho é o melhor de-

possível tornar o ambiente de trabalho e a pro-

sempenho, com reflexo direto na satisfação em

dutividade mais eficazes, simplificando os pro-

todos os aspectos da operação. A cada dois

cedimentos e otimizando recursos e tempo. Os

meses, nossos setores são avaliados. Em 2021, as

parâmetros para alcançar esse objetivo são ba-

práticas estabelecidas foram mantidas, contudo

seados nos sensos de seleção, ordenação, lim-

a equipe passou a trabalhar em uma proposta de

peza, conservação e autodisciplina.

retomada e revitalização do Programa 5S.

34
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Planejamento estratégico
Esse trabalho tem como intuito auxiliar

Em virtude do agravamento do cenário de

nossos gestores e colaboradores na tomada de

pandemia, em 2021 o cronograma de implan-

decisões a longo prazo. Após concluído, com

tação precisou ser ajustado. Os trabalhos

todos os procedimentos registrados no Siste-

continuaram ocorrendo, mas a conclusão do

ma de Gestão, bem como ações e medições

primeiro ciclo ficou prevista para o segundo

realizadas e avaliadas regularmente, o Plane-

semestre de 2022.

jamento Estratégico representará um grande
Por meio de uma Oficina de Trabalho,

salto em nossa gestão.
O desenvolvimento do Planejamento Es-

realizada no mês de setembro, os envolvi-

tratégico teve início com a criação de um

dos foram atualizados sobre o andamento

grupo de trabalho, que passou por uma imer-

da implantação do Planejamento Estraté-

são, acompanhada de uma consultoria espe-

gico. Dessa forma, todos puderam ficar ali-

cializada, para a criação do plano.

nhados e planejar os próximos passos.
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Plataforma de Gestão Empresarial
A necessidade de modernização e
agilidade no desenvolvimento de nossos processos fez com que adotássemos um novo recurso para auxiliar
na Gestão Empresarial. Por isso, uma
plataforma que permite o controle das
ações do Planejamento Estratégico e
do Sistema de Gestão foi avaliada. O
sistema, contratado no segundo semestre de 2021, e implantado em março de 2022, facilitará nossas atividades diárias.

Lei Geral de Proteção de Dados
Com o objetivo de proteger os dados pes-

tado um mapeamento de todos os processos e

soais e sociais, temos seguido criteriosamen-

atividades que envolvam o tratamento de da-

te a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O

dos pessoais.

processo de adequação à legislação em vigor

A equipe também elaborou políticas e do-

é realizado por meio de várias ações. Para isso,

cumentos, além de contratar uma plataforma

foi criado um comitê interno, bem como execu-

para o gerenciamento de todo o processo.
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Inovações e melhorias
O incentivo à melhoria contínua dos processos de qualidade do ambiente profissional

dores foram convidados a refletir sobre formas
de repensar e inovar os processos.

e do trabalho em equipe está presente em nos-

Para a premiação, a banca avaliadora ana-

sa cultura. Assim, propomos uma oportunidade

lisou soluções expostas conforme o custo-be-

interna, por meio do Prêmio de Inovações e Me-

nefício, a produtividade e as melhorias relacio-

lhorias. Com isso, ao longo do ano os colabora-

nadas à segurança e ao meio ambiente.
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1º

BANCADA DE TESTES DE EQUIPAMENTOS
DE FREIOS DE MODELO 26L A 26LA

> SETOR: Oficina de Manutenção de Locomotivas
>EQUIPE: Marcelo Cachoeira Guimarães, Jonathan Nesi, Victor Gustavo Cachoeira Guimarães
> PROBLEMA: Equipamentos de freios são aplicados nas locomotivas ou enviados para filiais,
após a recuperação, sem passar por testes de verificação de eficiência.
> SOLUÇÃO: Bancada de teste para o conjunto de válvulas de freios dos modelos 26L e 26LA
é confeccionada, permitindo que todos sejam corretamente testados antes da instalação em
uma locomotiva.

38
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2º

HASTE DE REGULAGEM GRADUADA
DO AJUSTADOR AUTOMÁTICO DE FOLGA

> SETOR: Oficina de Manutenção de Vagões
> EQUIPE: Alexandre Maria dos
Santos, Jefferson Rodrigues
Fernandes
> PROBLEMA: Dificuldade na
desmontagem e montagem da
haste de regulagem do ajustador automático de folga, excesso de esforço físico ao executar essa atividade, havendo
risco de acidente e lesão ao
executá-la.
>SOLUÇÃO: Para facilitar e agilizar a regulagem do curso do
êmbolo do cilindro de freio, a
haste de regulagem do ajustador automático de folga de rosca foi mudada para um sistema
de graduação. Dessa forma,
ameniza-se o risco de lesões e
acidentes provocados por essa
atividade, assim como possibilita-se uma melhor produtividade.
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4º APP CADERNO DE
ESTUDOS FTC
> SETOR: Via Permanente
> EQUIPE: Eduardo Patrício, Dirceu de
Oliveira

3º

SINALIZADOR DE TREM

COMPLETO E TESTE DE CAUDA
> SETORES: Segurança Operacional e Transporte
> EQUIPE: Felipe Ronsani Martins, Marcelo Batista Cruz

> PROBLEMA: Para realizar o levantamento anual das atividades e materiais necessários, a equipe utilizava
uma ficha de prospecção no Excel. A
secretaria dependia do retorno dessas folhas para lançar no sistema,
acarretando acúmulo de fichas, demora no recebimento, extravio das

> PROBLEMA: A composição ferroviária, ao tra-

folhas, preenchimento incorreto e

fegar de um ponto ao outro da malha, não pos-

demora ao compilar as informações.

sui um sistema que identifique um fracionamento
da composição. Isso coloca em risco a operação
ferroviária e as pessoas que circulam próximo à
linha férrea, ou que transpõem as passagens em
nível.

> SOLUÇÃO: Um aplicativo de fácil
utilização e interligado ao sistema
existente foi criado, facilitando e tornando mais rápido o lançamento dos
dados sobre os materiais da superes-

> SOLUÇÃO: Idealização de um equipamento

trutura prospectados.

que proporciona ao maquinista e ao manobrador
duas funcionalidades: garantia da manutenção
completa do trem, durante todo seu trajeto, e
conferência do teste de causa de forma remota.

40
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5º

SISPAT - SISTEMA DE
GERENCIAMENTO PATRIMONIAL

> SETOR: Tecnologia da Informação
> EQUIPE: Rafael Barbosa Machado
> PROBLEMA: Dificuldade de armazenar e consultar documentos relacionados aos bens patrimoniais que possuíam informação descentralizada e vistorias não registradas em sistemas.
> SOLUÇÃO: Desenvolvimento de uma ferramenta que permite
que todas as informações patrimoniais estejam centralizadas,
atualizadas e de fácil acesso, assim como toda a documentação
enviada ao poder concedente, e também recebida, além das vistorias realizadas com seus respectivos registros fotográficos.

6º PÓRTICO PARA LINHA DE VIDA PORTÁTIL
> SETOR: Turmas de Via Permanente
> EQUIPE: Fernando Gonçalves Soares, Fernando dos Santos
Nunes Domingos, Fernanda Gonçalves Maciel
> PROBLEMA: Para manutenções realizadas em pontes ferroviárias, um cabo de aço é instalado nas vigas de sustentação. Porém, não existem vigas em estruturas com vãos menores que dez
metros, o que torna inviável realizar a ancoragem do cabo de aço.
> SOLUÇÃO: Criação de um pórtico que possibilita o trabalho
em altura na manutenção de pontes ferroviárias, com mais segurança e confiabilidade para o colaborador.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

meio
ambiente
São as iniciativas realizadas por meio de ações socioambientais, que fortalecem a construção de um relacionamento
de qualidade e confiança com as comunidades em que atuamos. Para isso, prezamos por iniciativas que contribuem para
a valorização sociocultural, o desenvolvimento econômico

42
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local e a preservação do meio ambiente. Todas as ações dessa área são norteadas pela norma ISO 14001, que se refere à
gestão ambiental.

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC

Baseados em três pilares de sustentabilidade — o meio ambiente, a sociedade e a
economia — realizamos um trabalho voltado à coletividade e que possibilita um futuro com
saúde e qualidade de vida às próximas gerações. Para isso, a relação com as comunidades
lindeiras é fortalecida dia após dia, e seguimos investindo em programas de diálogo social,
segurança das operações, preservação ambiental e do patrimônio histórico cultural.

Efluentes
Uma de nossas metas diárias
é gerenciar os impactos das atividades ferroviárias sobre o meio
ambiente. Todo o efluente gerado
pela operação passa por algum
método de tratamento, de acordo
com as características e volumes
gerados.
Seguindo as normas e parâmetros legais, contamos com um sistema de efluentes no qual a água
recebe um tratamento adequado
para ser devolvida à natureza, o
que só é possível a partir de inspeções periódicas, manutenções e
monitoramentos.
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EM 2021, FORAM
REALIZADAS 926
INSPEÇÕES, MANUTENÇÕES
E ANÁLISES:

79

nos sistemas de
água e efluentes

nos seis filtros
de água potável

24

nas seis caixas
de gordura

288

121

nas fossas
sépticas

52

na Estação de Tratamento
de Efluente (ETE)

44

307
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nas seis caixas
separadoras de
água e óleo

55

outras
manutenções

Tratamento de resíduos
Contamos com um Plano de Gerenciamento de Resíduos que norteia e promove a destinação correta de
todos os itens. Além do descarte adequado, é possível
realizar o acompanhamento de cada um, bem como o
encaminhamento para a Coleta Seletiva.

> 20,76 TONELADAS
DE RESÍDUOS Classe I
destinadas ao
coprocessamento.
> 6,1 TONELADAS DE ÓLEO
lubrificante encaminhadas
ao rerrefino.
> 85 TONELADAS DE
SUCATAS metálicas
encaminhadas à
reciclagem, o que
equivale a 97 TONELADAS
DE MINÉRIO DE FERRO
retiradas da natureza.
> 2,13 TONELADAS DE
RESÍDUOS recicláveis
(plástico e papel)
encaminhadas
à reciclagem. O
reaproveitamento evitou
o corte de 45 árvores
adultas e a extração de
105 KG DE PETRÓLEO.
> 120 METROS CÚBICOS
DE MADEIRA dormentes
encaminhados à
reutilização por empresas
de jardinagem.
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Monitoramento
A eficiência dos equipamentos a diesel é

padrões legais.

garantida por meio de monitoramentos cons-

Outra importante iniciativa é a medição de

tantes, o que assegura, também, maior contro-

ruído na operação ferroviária. Nós cumprimos,

le da emissão de gases. É por isso que realiza-

integralmente, todas as recomendações legais,

mos a avaliação colorimétrica de densidade.

por meio da obtenção das licenças ambientais

Ao longo do ano de 2021, nossa equi-

necessárias para a execução de projetos, bem

pe efetuou 78 avaliações colorimétricas, as

como da adequação das atividades às exigên-

quais apresentaram resultados dentro dos

cias dos órgãos públicos.

Foram realizadas 25 ações em 2021:

6

13

em ambientes
abertos, como
pátios

em
locomotivas

6

em
trechos

O objetivo dessa iniciativa é garantir o uso dos equipamentos nos níveis permitidos, controlando os impactos socioambientais.
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Mutirões de limpeza
O descarte de lixo doméstico nas proximi-

A atitude inadequada é um fator de risco

dades da linha férrea é um problema enfren-

à segurança da operação ferroviária, impac-

tado em diversos pontos ao longo dos 164km

tando também a seguridade e a qualidade de

de linha férrea que percorremos diariamente.

vida das comunidades lindeiras. Além disso, o

Diante desse cenário, realizamos mutirões de

acúmulo de resíduos leva ao aparecimento de

limpeza, ao longo do ano, para a retirada dos

animais, como roedores e insetos, bem como

entulhos acumulados.

afeta o sistema de drenagem.

Ao longo do ano de 2021, 100 toneladas de lixo foram retiradas das margens da ferrovia.
Com esse trabalho, promovemos, também, a educação ambiental, com o propósito de
orientar a sociedade sobre a importância de auxiliar na manutenção e fiscalização dos
espaços.
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio

reciclar os resíduos gerados na rotina opera-

Ambiente, colaboradores e terceiros viven-

cional e em casa, além de ganharem mudas

ciaram iniciativas para reduzir, reutilizar e

de árvores.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

PROJETOS
SOCIAIS
Ao zelar pelas necessidades da atual geração,
proporcionando um legado positivo, cumprimos com
o propósito socioambiental, investindo em ações e
iniciativas de promoção ao bem-estar, ao esporte, à

48
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saúde, à cultura e à cidadania, beneficiando principalmente as comunidades lindeiras.
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Visando desenvolver atividades voltadas à cultura, à educação patrimonial, ao desenvolvimento esportivo, à valorização da vida e à garantia de dignidade e convívio social,
são realizadas ações por meio de parcerias firmadas com instituições de apoio, inseridas
nas comunidades lindeiras.

Projeto Cuidando
com Amor (CRAS
Tereza Cristina)

Desenvolvimento
Cultural e Educação
Patrimonial

Visa promover acesso aos direitos,

Desenvolvido em parceria com a EMEB

garantia de dignidade, convívio social e

Faustina da Luz Patrício, o projeto visa pro-

comunitário, e qualidade de vida aos cui-

mover uma cultura de paz, fomentar uma

dadores de pessoas com deficiência e

educação inclusiva, cidadã, igualitária e de-

idosos.

mocrática.
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Horta Comunitária
O projeto, realizado na EEB Aderbal Ramos da Silva, tem o propósito de trabalhar
a educação patrimonial aliada à educação
ambiental como meio de promover o respeito, a responsabilidade, a cooperação, o senso coletivo, a alimentação saudável, entre
outros.

Programa de visitas
“Casa Aberta”

Educação Esportiva
para Crianças
Tem como meta incentivar a prática de
esportes e trabalhar a inclusão e socializa-

Com o objetivo de compartilhar informações relacionadas às atividades
da empresa, às suas políticas e práticas,

ção comunitária.

Bolsa Educação

bem como voltadas à importância econômica e social, recebemos e interagi-

Em parceria com a escola Associação

mos com instituições de ensino (superior

Beneficente da Indústria Carbonífera de

e técnico), associações não governa-

Santa Catarina (SATC), contribuímos com a

mentais, grupos organizados e interes-

doação de bolsas de estudo a alunos de bai-

sados em conhecer o nosso trabalho.

xa renda do ensino fundamental e médio.
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Trem de Natal
Já é tradição que em dezembro o apito do trem chame as comunidades lindeiras para
um momento de celebração. O Trem de Natal é esperado pelas famílias que vivem próximas
às margens do trilho. Mesmo ainda em um cenário de pandemia, promovemos a 25ª edição
do evento.
Seguindo todos os protocolos de segurança, com
uma equipe reduzida e sem paradas, a locomotiva percorreu os 164 quilômetros da linha férrea, entre Siderópolis e Imbituba, em apenas um dia. O Papai Noel e seus
ajudantes levaram a magia do Natal distribuindo guloseimas e propagando uma mensagem de solidariedade
e de esperança.
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Outros projetos sociais

13

bolsas de
estudo no
projeto Escola
SATC

52

977

participantes
nos projetos
(média mensal)

5 mil

pacotes de
guloseimas
distribuídos no
Trem de Natal

BALANÇO SOCIAL 2021 - FTC

doações
de brinquedos,
cestas básicas
e vale-gás, de
Natal, para as
comunidades
lindeiras

INDICADORES DE
DESEMPENHO
Para garantir a sustentabilidade do negócio, analisar os indicadores de desempenho é uma tarefa essencial. Somente dessa forma é possível perceber os
pontos positivos e entender quais são aqueles que
precisam de melhorias. Além disso, os índices mostram se a performance está em linha com as metas
organizacionais.
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Anualmente, analisamos os indicadores
de eficiência, capacidade, produtividade,
qualidade, bem como outros dados que compõem a rotina da empresa. Contudo, somente é possível compreendê-los conhecendo o
planejamento estratégico e tendo as metas
bem definidas. Os dados dos Indicadores de
Desempenho são recolhidos por meio de sistemas informatizados e direcionados para
um único banco. Depois, são disponibilizados on-line e de forma responsiva para os
colaboradores responsáveis.

Corpo Funcional
2020

2021

127

131

9

16

N° DE DESLIGAMENTOS DURANTE O PERÍODO

13

12

N° DE EMPREGADOS ACIMA DE 45 ANOS

29

33

N° DE MULHERES QUE TRABALHAM NA EMPRESA

16

17

3

3

152

153

N° DE ESTAGIÁRIOS AO FINAL DO PERÍODO

5

9

N° DE JOVENS APRENDIZES AO FINAL DO PERÍODO

2

1

N° DE EMPREGADOS AO FINAL DO PERÍODO
N° DE ADMISSÕES DURANTE O PERÍODO

N° DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
N° DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS
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Investimento Social Externo
Governo

2020

2021

ICMS RECOLHIDO

413.913,20

448.728,21

PIS

460.477,98

498.027,16

COFINS

2.125.266,95

2.298.586,83

11.582,23

720,00

ISS
INSS

1.608.136,65

1.845.696,03

SALÁRIO EDUCAÇÃO

151.051,19

158.267,45

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

94.930,17

94.572,76

798.330,73

885.687,44

1.495.608,88

1.679.131,78

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IRPJ
OUTROS (IOF)
TOTAL

3.547,02

8.639,97

7.162.845,00

7.918.057,63

Investimento Social Interno
Saúde | Segurança | Social

2020

PLANO DE SAÚDE

2021

1.053.087,48

1.180.761,95

21.747,96

43.664,29

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

1.130.757,14

954.429,97

SEGURANÇA NO TRABALHO

219.731,00

195.498,00

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO

35.434,20

34.164,34

704,00

2.288,00

SEGURO DE VIDA

46.127,29

46.703,16

CURSOS E TREINAMENTOS

118.885,65

71.079,55

2.626.474,72

2.528.589,26

AMBULATÓRIO

TRANSPORTE DE COLABORADORES

TOTAL
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Rua dos Ferroviários, 100 - Oficinas
Tubarão/SC - CEP 88702-230
48 3621-7700
www.ftc.com.br
@ferroviaterezacristina

