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RESUMO 
 
PUREZA, Julia Born. ESTUDO DE TEMPOS E MOVIMENTOS: UMA ANÁLISE DO 
PROCESSO DE MONTAGEM DE RODAS EM UMA FÁBRICA DE VEÍCULOS 
ELÉTRICOS. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Graduação em 
Engenharia de Produção, Centro de Engenharias – CEng, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
Em busca da melhoria contínua devido à competitividade inerente aos mercados 
atuais, as empresas centralizam seus esforços no aprimoramento de seus 
processos. Consoantes a isso, o presente trabalho trata-se de um estudo de caso 
em uma fábrica de veículos elétricos, que objetiva executar uma análise de tempos e 
movimentos em processos produtivos da empresa e ressalta a importância da 
aplicação da Engenharia do Trabalho, com vista à padronização de procedimentos, 
redução de movimentos desnecessários, minimização de falhas de execução, 
identificação de problemas potenciais, redução de tempos e custos. A metodologia 
proposta inclui a divisão das operações analisadas em elementos, para posterior 
cronometragem dos tempos de execução e cálculo dos tempos padrão, bem como 
elaboração de gráfico homem máquina quando pertinente. Os dados foram 
compilados e comparados com os conceitos obtidos na revisão bibliográfica 
prospectada e, a partir deste ponto, elaborada uma discussão. Tendo isso como 
base, foi feita uma discussão sobre potenciais propostas de melhorias, como a 
substituição do trabalho manual pelo mecanizado na operação gargalo, bem como 
diminuição da ociosidade da máquina utilizada na montagem das rodas através da 
sua atualização e requalificação, que podem vir a gerar aumento da eficiência dos 
processos analisados e, consequentemente, aumento da produtividade da empresa. 
 
 
Palavras-chave: Tempos e movimentos, Engenharia do Trabalho, processo 
produtivo; fábrica de veículos elétricos. 

 

 

 



ABSTRACT 
 
PUREZA, Julia Born. STUDY OF TIMES AND MOVEMENTS: AN ANALYSIS OF 
THE WHEEL MOUNTING PROCESS IN AN ELECTRIC VEHICLES 
FACTORY.Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Graduação em Engenharia 
de Produção, CEng – Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2018. 
 
In search of continuous improvement due to the actually competitiveness in markets, 
companies focus their efforts on improving their processes. According to this, this 
work is a case study in an electric vehicle factory and evidence the importance of the 
study and application of the Labor Engineering in productive processes, with a view 
to standardization of procedures, reduction of unnecessary movements, minimization 
execution failures, identification of potential problems, reduction of times and costs. 
The proposed methodology therefore aims to perform an analytical study of time and 
movement in the productive processes of the company being studied, which includes 
the elaboration of a flowchart map of the analyzed processes, timing of the standard 
times, as well as the elaboration of a human-machine graph when relevant.  
The data were compiled and compared with the concepts obtained in the prospective 
bibliographic review and, from this point, a discussion was elaborated. Based on this, 
a discussion was made on potential proposals for improvements, such as the 
replacement of manual work by machining in the bottleneck operation, as well as 
reduction of the idleness of the machine used in the assembly of the wheels through 
their updating and requalification, which may increase the efficiency of the analyzed 
processes and, consequently, increase the productivity of the company. 
 
 
Keywords: Time and movement, Labor Engineering, productive process, electric 
vehicle factory. 
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1  INTRODUÇÃO 

A crescente competitividade do cenário em que as empresas estão inseridas 

atualmente faz com essas travem uma constante e incansável busca pela excelência 

organizacional e melhoria de seus processos, uma vez que o aperfeiçoamento dos 

mesmos gera uma redução de custos, bem como aumento da produtividade.  

De acordo com Contador (1998) “o desconhecimento por parte da 

administração do processo produtivo é a raiz dos problemas de controle”. 

Para Araújo (2006), as empresas com o intuito de obterem excelência 

organizacional e atentando-se para o mercado cada vez mais competitivo, têm 

aliado a melhoria contínua à abordagem por processos. 

Moreira (1993) diz que o fator produtividade está diretamente relacionado ao 

trabalho e a manutenção das empresas competitivas frente ao mercado, por meio de 

maquinários corretos, bons recursos materiais, uso da mão de obra adequada, 

equipamentos eficientes, assim como minimização dos custos produtivos. 

A finalidade do estudo de tempos e movimentos é a extinção dos esforços 

desnecessários na realização das tarefas, eliminação de todos os retrabalhos, 

trabalhos improdutivos, ociosidade e condicionar os trabalhadores em seus 

respectivos postos de trabalho. É também possível através do método: “determinar a 

capacidade produtiva da empresa; elaboração dos programas de produção; 

determinar o valor da mão-de-obra; estimativa do custo de um novo produto; 

balanceamento das linhas de produção” (PEINADO; GRAEML, 2007, p. 96). 

Segundo Barnes (1977), o estudo de tempos e movimentos visa desenvolver 

o sistema preferido, podendo ser o de menor custo, padronizá-lo, determinar o 

tempo utilizado pelo trabalhador que labuta em um ritmo normal, para executá-lo e 

orientar o treinamento do trabalhador de acordo com o método definido. 

Dito isso, será realizado um estudo de caso numa empresa de veículos 

elétricos. Analisar-se-á os tempos e movimentos desprendidos por trabalhadores no 

setor de produção da empresa por meio da cronoanálise e suas ferramentas, para a 

redução de tempos, bem como aperfeiçoamento do processo e aumento de 

produtividade no ambiente de trabalho. 
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1.1 Objetivos Geral e específicos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Realizar um estudo analítico de tempos e movimentos em um processo 

produtivo de uma indústria de veículos elétricos do Rio Grande do Sul. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) investigar na literatura acadêmico científica conteúdos de base, relativos à 

conceituação, implantação e desafios ligados a Engenharia do Trabalho, estudo de 

tempos e movimentos, entre outros assuntos abrangidos pelo presente trabalho; 

b) conhecer, caracterizar e descrever o processo produtivo analisado no 

tocante aos métodos de trabalho e fluxo de materiais; 

c) coletar dados dos tempos de operação do processo produtivo para 

posterior tratamento e análise dos mesmos; 

d) desenvolver uma discussão sobre as potenciais propostas de melhorias 

tendo por base as informações colhidas e os conteúdos existentes na literatura 

prospectada. 

 

1.2 Justificativa 

O estudo de viabilidade acerca desta pesquisa para a aplicação da 

Engenharia do Trabalho em uma empresa do segmento de veículos elétricos aponta 

uma influência valiosa na técnica de Tempos e Movimentos. Exatamente porque os 

métodos (estudo dos movimentos) e o tempo de trabalho têm papel central na 

determinação da produtividade, envolvem o controle da produção, assim como 

ajudam a estabelecer a capacidade produtiva.   

Assim sendo, é relevante a análise de tempos e de movimentos nos 

processos de produção, pois demonstra total importância no desempenho das 

tarefas em função da padronização, permite de maneira racional eliminar os 

excessos e equilibrar o desempenho da cadeia de produção. Mediante a 

consideração de Seleme (2009, p. 18): “nas organizações, é fundamental o estudo 

dos métodos para que as atividades sejam padronizadas.”.  
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1.3 Delimitação da pesquisa 

Todos os esforços contidos neste trabalho se limitam a uma aplicação dos 

princípios da Engenharia do Trabalho no setor de montagem de rodas da empresa 

em estudo. A análise de outros departamentos da empresa, como o metalúrgico e de 

usinagem, costura, expedição ou produção eletrônica não serão abordados. 

No setor em questão, analisou-se a montagem de um dos modelos de rodas 

produzido pela empresa, a qual é dividida em sete processos: colocar anel no cubo, 

prensar rolamentos no cubo, colocar raios no cubo, enraiar aros, desempenar aros, 

colocar pneu e câmara no aro e fixar argola de propulsão. 

Será feito uma análise dos processos estudados, os quais serão divididos em 

elementos e então detalhados. Após, serão feitas cronometragens das operações, e 

por fim, pretende-se chegar à obtenção do tempo padrão. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos, descritos da seguinte 

forma:  

No capítulo 1 está a parte introdutória deste trabalho contendo a introdução, 

objetivos, as justificativas da pesquisa, limitações e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 realizou-se uma pesquisa a respeito dos referenciais teóricos 

necessários para a realização desta proposta, se utilizando de pesquisas 

bibliográficas que contemplam o tema proposto. Entre estes estão: estudo de 

tempos e movimentos, engenharia do trabalho, engenharia de métodos, entre 

outros. 

No capítulo 3 são apresentadas as características gerais da empresa objeto 

de estudo e alguns assuntos referentes a cadeira de rodas, como funcionalidade, 

histórico e modelos produzidos e disponíveis no mercado, assim como 

caracterizados e ilustrados os processos analisados. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia pela qual o presente trabalho foi 

elaborado, os procedimentos utilizados para abordar à forma científica do estudo, e 

as abordagens utilizadas para atingir os objetivos propostos.  

No capítulo 5 é relatada a aplicação das técnicas propostas e descritas na 

revisão teórica na empresa em estudo, descrevendo os procedimentos práticos no 

ambiente industrial, além disso, trata das discussões referentes ao estudo de caso. 
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Por fim, o capítulo 6 trata das conclusões obtidas através do estudo. 
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2  REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Definição do estudo de tempos e movimentos 

Conforme Martins e Laugeni (2006), pelo estudo de tempos pode-se 

estabelecer padrões para os sistemas produtivos de modo a facilitar o planejamento 

do processo, uma vez que os recursos disponíveis são usados com eficácia, 

atentando para o tempo necessário para a execução de cada tarefa. Para ter uma 

visão detalhada da produção é necessário registrar cada estágio do processo, uma 

vez que se torna mais claro o seu funcionamento, bem como a identificação de 

problemas (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Slack, Chambers e Johnston (2009) ainda descreveram o estudo do tempo 

como sendo 

(...) uma técnica de medida do trabalho para registrar os tempos e o 
ritmo de trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, 
realizada sob condições especificadas, e para analisar os dados de 
forma a obter o tempo necessário para a realização do trabalho com 

um nível definido de desempenho. (SLACK, CHAMBERS E 
JOHNSTON, 2009, p.287) 
 

Devemos notar que, enquanto o estudo de movimentos é 

predominantemente analítico, o estudo de tempos envolve medida. Barnes (1977) 

diz que esse estudo sistemático do trabalho possibilita a determinação do tempo 

despendido pelo trabalhador para a realização das tarefas com o intuito de 

padronizar a realização das mesmas. 

 

2.2 Histórico do estudo de tempos e movimentos 

Frederick Taylor e o casal Gilbreth desenvolveram estudos de tempos e 

movimentos, objetivando alcançar melhores resultados de produtividade, através da 

utilização eficiente do esforço humano no trabalho (MOTTA, 2009). Apesar dos dois 

estudos terem sido desenvolvidos na mesma época, eles somente passaram a ser 

abordados de forma complementar um tempo depois. 

 

2.2.1 O estudo de tempos segundo Taylor 

Taylor começou seus estudos na usina de Midvale Steel Company, em 

meados de 1881, após constatar a existências de problemas no sistema operacional 

da fábrica. Em suas experiências, Fredericck Taylor procurou encontrar a melhor 
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forma de executar determinada tarefa ou ainda determinar a carga de trabalho diária 

que o operário deveria executar, para isso eram estabelecidos tempos-padrão para a 

execução das atividades, instruções de como proceder na correta execução da 

tarefa, condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento da mesma e, ainda, 

incentivos salariais para aqueles que seguissem o método de trabalho determinado. 

 

O estudo sistemático dos sistemas de trabalho com os 
seguintes objetivos: (1) desenvolver o sistema e o método 
preferido, usualmente aquele de menor custo; (2) padronizar 
esse sistema e método; (3) determinar o tempo gasto para 
uma pessoa qualificada e devidamente treinada, 
trabalhando num ritmo normal executar uma tarefa ou 
operação específica; e (4) orientar o treinamento do 
trabalhador no método preferido" (BARNES, 1977, p.1). 
 
 

Através do estudo de tempos é possível eliminar desperdícios relacionados 

à tarefa, estabelecendo-se a forma mais eficiente para executá-la, o que implicará 

em maiores ganhos de produtividade para a organização. 

Com a execução de um estudo de tempos torna-se possível determinar o 

tempo que uma pessoa adaptada ao trabalho e completamente treinada no método 

específico levará para executar certa tarefa em um ritmo considerado normal. Este 

tempo é denominado de tempo padrão para a operação (BARNES, 1977). 

 

2.2.2 Estudo de movimentos segundo o casal Gilbreth 

O fato de Lillian Gilbreth ter conhecimento sobre psicologia e Frank B. 

Gilbreth possuir formação como engenheiro, permitiu uma fusão entre os 

conhecimentos referentes ao fator humano com o conhecimento que envolvia 

máquinas, equipamentos e ferramentas do processo. 

De acordo com Motta (2009), os experimentos feitos por Gilbreth tiveram 

como propósito a otimização no que diz respeito ao desempenho do trabalho, uma 

vez que estudou acerca dos efeitos da fadiga do operário quanto à produtividade do 

mesmo. 

Segundo (Barnes, 1977) os Gilbreth preocupavam-se em estimar a melhor 

maneira possível de se executar determinado trabalho, buscavam determinar o 

tempo mínimo em que uma atividade podia ser realizada por completo. Para isso 
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usaram dispositivos de grande precisão para medidas de tempo e selecionaram os 

melhores operários para realização de suas experiências. 

 

2.3 Execução do estudo de tempos  

O procedimento a ser seguido na execução do estudo de tempos, segundo 

Barnes (1977) pode variar dependendo do tipo de operação em estudo e do 

tratamento que será atribuído as medidas obtidas. Contudo, os oito passos que se 

seguem são necessários:  

1) Obtenha e registre informações sobre a operação e o operador em estudo; 

2) divida a operação em elementos e registre uma descrição completa do 

método; 

3) observe e registre o tempo gasto pelo operador; 

4) determine o número de ciclos a ser cronometrado; 

5) avalie o ritmo do operador; 

6) verifique se foi cronometrado um número suficiente de ciclos; 

7) determine as tolerâncias; 

8) determine o tempo-padrão para a operação. 

 

2.3.1 Registro das informações 

Todas as informações relevantes ao estudo devem constar no cabeçalho da 

folha de observações, registrando, primeiramente, as informações necessárias a 

identificação do processo.  

Segundo Barnes (1977), junto à folha de observações, deve-se incluir um 

desenho ou esquema da peça analisada, bem como do local de trabalho, indicar a 

posição do operador e a localização das ferramentas, dispositivos e materiais 

necessários. Além disso, devem ser fornecidas informações referentes aos materiais 

utilizados e descrições das máquinas e equipamentos empregados.  

 

2.3.2  Divisão da operação em elementos e descrição do método 

A cronometragem de uma operação por si só, como um único elemento, 

raramente será considerada satisfatória, o que justifica a sua divisão em um 

determinado número de elementos mensuráveis. Muitas vezes é interessante anexar 

essa subdivisão detalhada junto à folha de observação. 
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Segundo Barnes (1977),  

 

um estudo de tempos pode demonstrar que se está tomando tempo 

excessivo na execução de certos elementos da operação ou que, ao 

contrário, despende-se pouquíssimo tempo em outros elementos. 

Esta última condição algumas vezes ocorre em elementos de 

inspeção. Também a análise elementar de uma operação pode 

mostrar ligeiras variações no método que não poderiam ser 

detectadas tão facilmente em um estudo geral. (Barnes, 1977, p. 

281) 

 

Em um setor de usinagem, por exemplo, é interessante separar o tempo-

máquina, ou seja, o tempo desprendido enquanto a máquina opera e o tempo que o 

operário leva para executar o trabalho. O inicio e o fim de um corte são bons pontos 

para definição de começo e fim de um elemento.  

 

2.3.3 Número de ciclos a ser cronometrado 

O tempo requerido para execução de uma operação varia ligeiramente de 

ciclo para ciclo.  

Existem diferentes métodos para a determinação do número de ciclos a 

serem cronometrados. No entanto, de acordo com Martins e Laugeni (2005), uma 

das maneiras para a determinação do número de cronometragens a serem 

realizados (N) é deduzido da equação 1. 

N =              (equação 1)  

Para melhor entendimento:  

N = número de ciclos a serem cronometrados; 

Z = coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada; 

R = amplitude de amostra; 

Er = erro relativo da medida; 

D2 = coeficiente em função do número de cronometragens realizadas 
preliminarmente. 
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Martins e Laugeni (2005) também afirmam que na prática, para determinar o 

tempo padrão de uma peça ou de uma operação devem ser realizadas entre 10 a 20 

cronometragens. Para Xavier e Sena (2001), um bom número de observações, 

dependendo dos casos, vai de um mínimo de dez a um máximo de quarenta, mas o 

bom senso e a experiência poderão orientar melhor o cronoanalista. 

Para Barnes (1977) há uma representatividade maior dos resultados quando 

se cronometra um número grande de ciclos, uma vez que com uma amostra maior 

se pode obter maior confiabilidade.  

 

2.3.4 Coleta e registro de dados 

Os métodos mais utilizados para leitura do cronômetro são leitura contínua, 

leitura repetitiva e leitura acumulada, sendo os dois primeiros os mais difundidos em 

trabalhos deste cunho. 

No método de leitura contínua, o observador começa a cronometrar o tempo 

no início do primeiro elemento e mantém a contagem do tempo durante o período de 

estudo, verificando a leitura do cronômetro ao fim de cada elemento e, 

posteriormente, registrando essa leitura na folha de observações, em local indicado.  

Já no método repetitivo de leitura, o cronômetro é zerado ao final da medida 

do tempo de cada elemento. Ou seja, para inicio da cronometragem do próximo 

elemento, o cronômetro é zerado. A vantagem deste método é que a leitura dos 

tempos é realizada de forma direta e imediata, sem necessidade de subtração, 

permitindo ao analista a percepção das variações nos valores enquanto aplica o 

estudo. 

O método de leitura acumulada utiliza dois cronômetros para realização das 

leituras dos tempos. “Esses cronômetros são montados juntos na prancheta de 

observações, sendo ligados por um mecanismo de alavanca, de tal modo que, 

quando se dá inicio ao primeiro cronômetro, o segundo para automaticamente e 

vice-versa”. (Barnes, 1977, p. 283). Através deste método a leitura é feita mais 

facilmente e com maior precisão. 

 

2.3.5 Avaliação do ritmo 

Consiste na avaliação do ritmo ou velocidade com o qual a pessoa trabalha 

durante a execução de suas atividades. De acordo com Silva e Coimbra (1980), a 
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avaliação do ritmo ou velocidade do operador talvez seja a parte mais difícil e 

importante da atividade de cronoanálise, pois é determinada de forma subjetiva pelo 

cronoanalista, uma vez que o analista compara o ritmo do operador com o seu 

próprio conceito de ritmo normal. Sendo assim, o analista precisa julgar a velocidade 

do operador, enquanto estiver fazendo o estudo. 

Posteriormente, este fator de ritmo será aplicado ao tempo selecionado, a fim 

de se determinar o tempo normal, ou seja, o tempo necessário para uma pessoa 

qualificada e bem treinada, trabalhando em ritmo normal, realizar uma tarefa 

específica. 

Sabe-se que há diferença na velocidade natural de realização de uma 

determinada tarefa de pessoa para pessoa. O ritmo ou velocidade pode ser avaliado 

e existem diversos sistemas empregados para este tipo de avaliação, entre eles: 

avaliação do ritmo através da habilidade e do esforço; sistema Westinghouse para 

avaliação do ritmo; avaliação sintética do ritmo.  

Neste trabalho, o fator de ritmo foi avaliado conforme o sistema 

Westinghouse para avaliação do ritmo. Este sistema é composto por quatro fatores 

(habilidade, esforço, condições e consistência) para estimativas da eficiência do 

operador, recebe este nome por ter sido desenvolvido na Westinghouse, tendo sido 

publicado primeiramente em 1927.  

O sistema fornece uma tabela com valores numéricos para cada fator 

(Figura 1) e o tempo selecionado obtido através do estudo de tempos é normalizado 

pela aplicação da soma das avaliações para os quatro fatores. Por exemplo, se o 

tempo selecionado para uma operação fosse 0,8 de minuto e se as avaliações 

fossem as seguintes: habilidade – excelente, B2 (+0,08); esforço – bom, C2 (+0,02); 

condições – boas, C (+0,02); consistência – boa, C (+0,01), então o tempo normal 

para essa operação seria 0,904 de minuto (0,80 x 1,13 = 0,904). 
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Figura 1 - Tabela de estimativa de desempenho 

Fonte: Barnes (1977) 

 

2.3.6 Determinação das tolerâncias  

De acordo com Machado (2012), não é possível esperar que uma pessoa 

trabalhe sem interrupções o dia inteiro, assim, devem ser previstas interrupções no 

trabalho para que sejam atendidas as denominadas necessidades pessoais e para 

proporcionar um descanso, aliviando os efeitos da fadiga no trabalho.  

As tolerâncias para essas interrupções da produção podem ser classificadas 

como: 

Tolerância pessoal: diz respeito ao tempo reservado para as necessidades 

fisiológicas do organismo e, desta forma, são consideradas em primeiro lugar. O 

levantamento do tempo destinado para esta tolerância pode ser determinado através 

de amostragem, ou por meio de um levantamento contínuo. “Para trabalho leve, 

onde o operador trabalha 8h por dia sem períodos de descanso pré-estabelecidos, o 

trabalhador médio usará para tempo pessoal de 2 a 5% (10 a 24 min) por dia. 

Embora as tolerâncias pessoais mudem de pessoa para pessoa, isso deve ser 

considerado com relação ao tipo de trabalho, ou seja, quando o trabalho for mais 

desfavorável para o trabalhador, é possível que os estudos evidenciem que mais 

tempo deva ser destinado às tolerâncias pessoais deste indivíduo.  
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Tolerância por fadiga: a fadiga é um fator considerado em certos tipos de 

trabalho que envolvem esforço físico pesado, aqueles executados em condições 

adversas como calor, umidade, poeira, perigo de acidente, etc. e desta forma, um 

período de descanso para o operador é necessário. Muitas medidas estão sendo 

tomadas atualmente para diminuir a fadiga no ambiente de trabalho, porém no 

Brasil, esses fatos ainda não são muito comuns. O tempo necessário para esse 

descanso envolve diversos fatores e não existe uma forma satisfatória de medir, o 

plano mais comum é o que fornece um período de descanso durante o meio da 

manhã e um durante o meio da tarde, com duração variando de 5 a 15 min cada um. 

A Figura 2 apresenta as tolerâncias propostas por Benjamin W. Niebel, em 

seu livro Motion and Study, as quais são bastante utilizadas em estudos deste tipo. 

Peinado e Graeml (2007) afirmam que se tem observado na prática das empresas 

brasileiras a utilização de uma tolerância entre 15% e 20% do tempo para trabalhos 

normais, em condições de ambientes normais e que, muitas vezes, esse fator é 

calculado em função dos tempos de permissão que a empresa está disposta a 

conceder. Neste caso, determina-se a porcentagem de tempo p concedida em 

relação ao tempo de trabalho diário. Este fator pode ser encontrado através da 

equação 2: 

FT = 1/(1- p)              (equação 2) 

 

Onde: 

FT = fator de tolerância; 

p = tempo de intervalo concedido dividido pelo tempo total do expediente. 
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Figura 2 – Tolerâncias de trabalho 

Fonte: Stevenson (2001, p. 247) 

Tolerância por espera: as esperas são classificadas como evitáveis e como 

inevitáveis (causadas pela máquina, pelo operador ou por alguma força externa). As 

esperas feitas intencionalmente pelo operador não são contabilizadas na 

determinação do tempo-padrão. Devem ser desprendidos esforços para eliminar o 

máximo possível do tempo de espera inevitável de um processo. Esse tipo de 

espera pode ser determinado através de estudos contínuos de amostragens durante 

longos períodos de tempo.  

É contida no tempo-padrão a duração de todos os elementos de produção e, 

além disso, o tempo decorrido para todas as tolerâncias necessárias. Para Barnes 

(1977) “tolerância não é uma parte do fator de ritmo, e resultados mais satisfatórios 

são obtidos se ela for aplicada separadamente.” (Barnes, 1997, p. 313) 

Essas três tolerâncias podem ser aplicadas de forma uniforme a todos os 

elementos e então podem ser somadas juntas, necessitando um único cálculo. 

As tolerâncias são aplicadas tradicionalmente como uma porcentagem a ser 

adicionada ao tempo normal a fim de obter o tempo padrão, porém também podem 

ser consideradas em termos de minutos por dia de trabalho, o que muitas vezes tem 

maior significado para o operário ou encarregado da produção, ou seja, em vez de 
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se referir à tolerância como 5% dir-se-ia 24 minutos por dia de 8 horas (480 x 5 % = 

24), neste caso, o tempo de trabalho, seria 456 minutos por dia (480 – 24).  

 

2.3.7 Determinação do tempo-padrão 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), o tempo-padrão consiste no 

tempo básico para um trabalho, que é o tempo levado para um trabalhador 

qualificado executar um trabalho especificado com desempenho-padrão, incluindo 

tolerâncias para pausas e descansos, que devem ser permitidos devido às 

condições sob as quais o trabalho é realizado.  

Conforme Cruz (2008), o tempo-padrão permite analisar a capacidade 

produtiva de um processo, considerando uma série de aspectos impactantes no 

tempo necessário para a fabricação de um produto. 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), a técnica estudo do tempo 

envolve a divisão do trabalho a ser estudada em elementos, assim como grande 

parte das técnicas de medida do trabalho. Para cada um desses elementos, são 

determinados tempos-padrão separados. Todo o tempo-padrão do trabalho é, então, 

a soma de todos os tempos-padrão de seus elementos constituintes.  

Para obter o tempo padrão para os elementos do trabalho, a técnica constitui-

se de três etapas:  

• Etapa 1 – observar, medir e avaliar 

Determinado trabalho é observado ao longo de diversos ciclos. Cada 

elemento do trabalho, quando realizado, é devidamente cronometrado. 

Simultaneamente ao registro desse tempo, é registrada uma avaliação do 

desempenho percebido da pessoa que está executando o trabalho. 

Esta avaliação partirá da concepção do observador, a partir de uma avaliação 

que este realizará entre a velocidade de desempenho do trabalhador e a velocidade 

de desempenho padrão da atividade em questão. Os fatores considerados pelo 

observador podem ser diversos, tais como a velocidade de movimento, esforço, 

destreza, consistências, etc. 

Geralmente é atribuída uma escala de 100 para o desempenho-padrão. 

• Etapa 2 – ajustar ou "normalizar" cada tempo observado 

Consiste na 
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(avaliação observada/avaliação padrão)            (equação 3) 

 

na qual a avaliação padrão é considerada como 100 e a avaliação observada 

será estimada. Por exemplo, se o tempo cronometrado for 0,62 min e a avaliação do 

tempo é = 90, então o tempo básico será = 0,62 x 90/100, ou seja, 0,558 min. 

 • Etapa 3 – calcular a média dos tempos básicos 

Apesar dos ajustes feitos nos tempos observados por meio do mecanismo de 

avaliação de ritmo, cada tempo básico calculado separadamente não será o mesmo. 

Isso não é necessariamente causado por avaliação o que é um fenômeno natural do 

tempo necessário para realizar tarefas. Qualquer atividade humana não pode 

desprender um mesmo tempo exato toda vez que for repetida.  

Ocasionalmente, poderão aparecer tempos ou muito altos ou muito baixos, 

devido a algum tipo de erro na leitura do cronômetro, essas leituras devem ser 

descartadas do conjunto de valores para determinação dos tempos de cada 

elemento. Entretanto, muitas vezes, valores que possuem uma considerável 

variação nos tempos sucessivamente medidos podem ser representativos daquilo 

que se pode esperar na operação.  

Desta forma, é comum no cálculo utilizar-se a média aritmética dos valores 

cronometrados, para representação do tempo para o elemento, ou seja, é feito um 

somatório dos valores cronometrados e divide-se este valor pelo número de ciclos. 

Os tempos normais são calculados da seguinte forma:  

tempo normal = tempo selecionado x (avaliação percentual do ritmo/100) 

Depois de terem sido calculados os tempos normais para cada elemento, 

determina-se as tolerâncias pessoais e para fadiga, registrando-as no espaço 

reservado para isso na folha de observações. O tempo padrão para cada elemento é 

determinado da seguinte maneira: 

 

Tempo padrão = tempo normal x [(100/(100-tolerâncias, em %)]    (equação 4) 

 

De forma semelhante, calcula-se o tempo padrão para cada elemento. 

Esses tempos são somados para então se obter o tempo padrão ao ciclo. Como se 

produz uma peça por ciclo, o tempo padrão por peça é o tempo padrão por ciclo. 
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2.3.8 Equipamentos para o estudo de tempos e movimentos 

A cronometragem direta é o método mais empregado para medida do 

trabalho. Essa medida pode ser efetuada também por máquinas de filmar (com 

aplicação crescente) e máquinas para registro de tempos, além de equipamentos 

auxiliares, como prancheta para observações, tacômetro e régua de cálculo. 

 

2.4 Gráfico do Fluxo do Processo 

Antes de se executar uma investigação detalhada em determinado processo, 

é fundamental que se estabeleça cada um dos passos que compõem este processo 

de fabricação de forma global, para que, desta forma, possa se compreender o atual 

funcionamento do sistema ou processo de forma clara e completa. 

Uma forma de se obter esse detalhamento do trabalho é através da 

elaboração de um mapa do fluxo do processo. Para Barnes (1977), o gráfico do fluxo 

do processo é uma técnica para registro de um processo de maneira compacta, com 

a intenção de se compreender o processo, em busca de posteriores melhorias.  

Conforme Grimas (2008), o fluxograma tem como objetivo demonstrar a 

sequência de um trabalho, possibilitando a visualização dos movimentos ilógicos e a 

dispersão de recursos materiais e humanos. Ele apresenta o fluxo de um produto ou 

procedimento, assinalando todas as atividades realizadas. 

Este registro pode ser relativo ao produto, no qual são acompanhadas as 

matérias-primas e suas transformações, ou relativo ao homem, onde são 

acompanhados suas atividades e deslocamentos. O diagrama resultante apresenta 

as sequências das atividades de processamento dos componentes; os pontos de 

introdução dos componentes fabricados; os pontos de introdução dos componentes 

comprados e pode conter um resumo com o número de operações, inspeções, a 

distância percorrida e das esperas. 

Os símbolos utilizados nessa pesquisa são os descritos na Figura 3 e 

possuem a seguinte descrição: 
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Figura 3 - Símbolos das operações 
Fonte: Barnes, 1977 

 

Operação. Uma operação existe quando um objeto é modificado 

intencionalmente numa ou mais das suas características. A operação é a fase mais 

importante do processo e, geralmente, é realizada numa máquina ou estação de 

trabalho. 

Transporte. Um transporte ocorre quando um objeto é deslocado de um lugar 

para outro, exceto quando o movimento é parte integral de uma operação ou 

inspeção. 

Inspeção. Uma inspeção ocorre quando um objeto é examinado, seja para 

identificação ou comparação com um padrão de quantidade ou qualidade. 

Espera. Uma espera ocorre quando a execução da próxima ação planejada 

não é efetuada. 

Armazenamento. Um armazenamento ocorre quando um objeto é mantido 

sob controle, e a sua retirada requer uma autorização. 

Dois símbolos podem ser usados para a mesma atividade quando 

acontecerem simultaneamente, ou de forma combinada, quando forem realizados no 

mesmo local.  

Quando anotações breves são inseridas para melhor caracterizarem os 

símbolos do mapa do fluxo do processo, denominamos tal procedimento de 

mapofluxograma. A aplicação dessas duas técnicas de forma complementar, por 

vezes, é necessária para se obter uma ilustração e descrição mais clara da atividade 

realizada. 

Quando o processo produtivo ocorre em um arranjo físico para a produção em 

quantidades elevadas de um determinado produto, como é o caso da empresa em 
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estudo, tudo deve ser analisado cuidadosamente, sejam as máquinas envolvidas no 

processo, equipamentos, ferramentas, etc., de forma a determinar a melhor forma 

que o produto percorrerá através dos postos de trabalho ou linha de produção, com 

o mínimo de movimentos desnecessários e retrocessos. Visto isso, pode-se concluir 

que existe uma infinidade de oportunidades de estabelecimento de melhorias como 

resultado de um estudo do processo produtivo, gerando economia de tempo e 

dinheiro.  

Para realização do gráfico do fluxo do processo e do mapofluxograma, 

existem alguns passos a serem seguidos. O primeiro passo consiste na 

determinação da atividade a ser estudada.  

O passo seguinte é a definição dos pontos de início e térmico do gráfico, ou 

seja, a especificação de quais atividades que o gráfico irá englobar e que serão 

estudadas. Para execução do gráfico do fluxo do processo deve-se utilizar uma folha 

que contenha o cabeçalho indicando o processo em estudo, a descrição e o sumário 

tabelar, mostrando o número de operações, o número de movimentos, as distâncias 

percorridas pelas peças, o número de inspeções, o número de armazenamentos e 

as esperas, contabilizados através do emprego dos cinco símbolos do gráfico do 

fluxo do processo. 

Para melhor visualização da localização das máquinas é aconselhado à 

utilização de plantas ou desenhos de esquemas em escala do setor ou da fábrica, 

pois através destas, será possível desenhar o fluxo da peça pela fábrica, anotando a 

direção do movimento por meio de flechas.  

Depois de executadas as melhorias, aconselha-se que seja realizado um 

novo sumário, realizando-se assim um comparativo da diferença entre o antes e 

depois das atividades do processo.  

 

2.5 Layout de processos 

De acordo com Barnes (1977), o gráfico de fluxo do processo também é 

bastante útil para planejar um arranjo ou rearranjo da fábrica. 

A melhoria da coordenação entre setores e departamentos pode ser obtida 

por meio do desenvolvimento e aplicação de bons layouts, uma vez que a forma com 

que se projeta um processo interfere nos custos, tempo de produção e na 

produtividade. No que concerne às questões estratégicas, escolher um layout 
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corretamente ajuda no planejamento do produto, bem como nas prioridades 

competitivas (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). 

Ao estudar o arranjo físico da uma fábrica que produz um mesmo produto 

em quantidades relativamente grandes, é fundamental a análise cuidadosa tanto do 

processo de produção em si, como disposição das máquinas e ferramentas, de 

forma que estas estejam dispostas de forma que o produto possa fluir através da 

fábrica com o mínimo de movimentos desnecessários e retrocessos.  

 

2.6 Gráfico homem-máquina 

Certos processos envolvem a combinação intercalada do trabalho que é 

desenvolvido pelo operário e pelo desenvolvido pela máquina. Assim sendo, a 

máquina fica inativa enquanto o operador prepara sua alimentação e programação 

ou quando remove peças acabadas, da mesma forma que o operário espera 

enquanto esta executa o trabalho. 

O registro de cada atividade desenvolvida em função do tempo se mostra 

fundamental para a eliminação de esperas. A maioria das operações consiste em 

três passos principais: (1) preparação como, por exemplo, a alimentação do material 

em uma máquina; (2) execução (levar a cabo a tarefa programada) como, por 

exemplo, furar uma peça; (3) dispor como, por exemplo, remover a peça acabada da 

máquina. 

Além de eliminar o tempo de espera do homem e da máquina, o gráfico 

homem-máquina promove o balanceamento do trabalho destes, além de determinar 

o número ideal de homens e máquinas para a operação em análise, sendo que, 

muitas vezes, esse número pode ser diminuído através de pequenas ações de 

melhoria empregadas. Vale ressaltar que, a diminuição do tempo de espera dos 

operários é significativamente importante para o processo, contudo, importância 

maior deve ser dada ao tempo ocioso das máquinas, pois em muitos casos, o custo 

de se manter uma máquina parada é quase o mesmo de mantê-la em operação.  

 

3  SOBRE A EMPRESA 

A empresa analisada localiza-se no sul do Rio Grande do Sul, desenvolve e 

produz itens para as linhas de saúde e logística. Na linha da saúde produz cadeiras 

de rodas manuais e motorizadas, scooters motorizados e elevadores individuais 
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elétricos. Na linha de logística produz itens como reboques e rebocadores elétricos 

para os mais diversos tipos de movimentação de carga, sendo produtos de linha ou 

desenvolvidos conforme a necessidade do cliente.  

A empresa em questão é a única que produz cadeiras de rodas motorizadas e 

veículos elétricos na América Latina, com tecnologia nacional e própria, o que os 

torna extremamente competitivos aos similares importados (inclusive de origem 

asiática). 

A seguir são apresentados os processos internos da empresa, bem como a 

interação entre eles: 

 
Figura 4 – Processos internos pertencentes ao sistema de gestão da empresa 

Fonte: Manual de gestão da empresa (2017) 

Com relação à sua política, a empresa tem como missão contribuir para a 

qualidade de vida de seus clientes, criando soluções racionais, personalizadas e 

com elevado padrão tecnológico em mobilidade e logística, promovendo a 

valorização do direito de ir e vir para todos, como visão, ser uma empresa 

amplamente reconhecida em toda América Latina por apresentar soluções 
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inovadoras em mobilidade através de produtos diferenciados, com valor agregado e 

tecnologia própria. 

A fábrica dispõe de uma média de 150 funcionários. A jornada de trabalho é 

de nove horas diárias, de segunda à sexta, com tempo permissivo dos 

colaboradores de 15 minutos no período da tarde e pausa de uma hora para o 

almoço. 

 

3.1 Sobre o produto 

 

3.1.1 Cadeiras de rodas 

O uso de cadeiras de rodas é indicado como alternativa aquelas pessoas 

impossibilitadas ou com dificuldade de locomoção, e desta forma, possibilitam a sua 

mobilidade. 

A ideia da utilização da cadeira de rodas não pretende apenas proporcionar 

apoio ao esqueleto ou manter a integridade física, mas ganhar função. Para pessoas 

com lesão vertebromedular, o bom uso da cadeira de rodas, restaura parte da sua 

mobilidade de forma a gerar uma maior participação social, diminuir sua 

incapacidade e desvantagem como cidadão (Minkel, 2000). 

O reconhecimento, da cadeira de rodas como um objeto de fácil locomoção, 

rapidez e segurança, por parte das pessoas com lesões vertebro-medulares, acaba 

por acontecer após as várias tentativas de voltar a andar sem sucesso. A cadeira de 

rodas por sua vez, atende plenamente seu papel enquanto equipamento para 

pessoas com este tipo de lesão, já que possibilita a locomoção para os locais 

desejados e os utilizadores apresentam-se satisfeitos com sua utilização (Santos, 

2000). 

 

3.1.2  Histórico das cadeiras de rodas 

As mais antigas representações conhecidas de um veículo sobre rodas 

provêm da cultura grega e descrevem uma cama adaptada com rodas. 

O simples veículo conhecido como carrinho de mão ganhou muita 

popularidade durante a Idade Média, a qual se mantém até hoje em função de sua 

eficiência e versatilidade. Pinturas antigas que datam de 1546 já ilustravam imagens 

de idosos e deficientes físicos sendo locomovidos através de carrinhos de mão. 



31 

 

Com o passar do tempo, pequenas rodas ou rolos foram sendo colocados em 

mobiliários, proporcionando conforto e maior autonomia a idosos e deficientes 

físicos. Frequentemente, essa "cadeira de comodidade" tinha as costas reclináveis, 

apoio de cabeça, apoio de braço, e um pequeno rolo em cada um dos “pés” 

dianteiros. As cadeiras eram feitas de formas individuais, por vezes, para utilização 

do próprio dono (Wilson, 1992). 

Demorou algumas décadas, para o desenvolvimento do automóvel, e para a 

melhoria das estradas, para assim alcançar outra etapa importante na evolução da 

cadeira de rodas, a produção de uma cadeira de rodas leve e dobrável (Sawatzky, 

2006; Asensio, 2007). 

Através do avanço industrial e com o surgimento de matéria-prima mais leves 

e moldáveis, houve uma grande evolução das cadeiras de rodas a partir das 

primeiras décadas do século XX. Um exemplo disso é a cadeira de rodas 

motorizada, a qual proporciona maior autonomia ao seu usuário. 

 

3.1.3 Modelos de cadeiras de rodas 

Existe hoje no mercado uma gama consideravelmente grande de modelos de 

cadeiras de rodas, tais como: cadeira de rodas dobrável com propulsão manual; 

cadeira leve do tipo standard; cadeira semi-reclinável; cadeira “stand-up”; cadeira 

com assento de altura ajustável, além de cadeiras mais diferenciadas para a prática 

de esportes. Existem também os scooters e cadeiras motorizadas.  

No geral as cadeiras de rodas têm a componente estética semelhante, 

entretanto a sua operação mecânica pode ser variável. A variação vai estar ligada 

diretamente as necessidades do paciente, componentes importantes para um 

determinado utilizador podem ser inadequados ou desnecessários para outros. Os 

componentes de uma cadeira de rodas padrão são: braços de apoio, proteção 

lateral, encaixe da pedaleira, pedaleira, suporte de calcanhar, pedal ou plataforma, 

rodas, aros, travão das rodas, roda de direcionamento, encosto da cadeira, 

pegadores e almofadas de assento (Bromley, 2006). 

Para o estudo de tempos e movimentos foi escolhida a montagem das rodas, 

um dos modelos de rodas produzidos na empresa pode ser observado na Figura 5, 

abaixo: 
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Figura 5 – Cadeira de rodas reclinável 

Fonte: empresa objeto de estudo (2018) 

 

Optou-se por desenvolver o estudo neste setor pelo fato de não existir 

nenhum controle com relação a tempos e métodos nas operações executadas no 

mesmo, além do fato das rodas desempenharem uma função essencial a 

funcionalidade do produto final.  

  

3.2  Sobre o processo 

Harrington (1997) define processo como sendo um grupo de tarefas 

interligadas logicamente, que utilizam os recursos da organização para gerar os 

resultados definidos, de forma a apoiar os seus objetivos. Ou seja, é um conjunto de 

atividades sequenciais, que quando relacionadas tomam uma entrada (input), 

acrescentam valor a este e produzem uma saída (output). Qualquer atividade de 

produção pode ser vista conforme esse modelo de entrada-transformação-saída.   

As atividades realizadas na empresa correspondem à produção quase que 

total de seus produtos, poucos produtos componentes são comprados de terceiros. 

Esses processos incluem produção metalúrgica, produção eletrônica, usinagem, 

injeção, pintura e costura, como já foi exposto. 
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O setor analisado nesse trabalho corresponde ao de montagem das rodas 

das cadeiras de rodas. Neste setor, o trabalho é realizado por um único operador, o 

qual realiza suas atividades em pé, durante todo o período de trabalho. 

A Figura 6 descreve e ilustra, em ordem, os processos que são realizados 

para a montagem da roda analisada. Quando combinados todos os processos de 

montagem de forma integrada, pode-se dizer que temos um sistema de produção. 

4

2

3

Prensar rolamentos no cubo

Colocar raios nos cubos

Enraiar aros

MONTAGEM RODA ARO 20/24, PNEU INFLÁVEL, COM ARGOLA, EIXO FIXO

PROCESSO DESCRIÇÃO IMAGEM

1 Colocar anel no cubo 
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Desempenar aros

Colocar pneu e câmara no aro

5

6

7 Inserir e fixar argola de propulção

 
Figura 6 – Processos de montagem da roda analisada 

Fonte: autora (2018) 

Após a montagem, as rodas são encaminhadas para a linha de montagem 

das cadeiras e, posteriormente, para a expedição onde são devidamente embaladas 

e enviadas ao cliente. 

 

4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo Gil (2010), do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a presente 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, uma vez que consiste no estudo 

profundo do objeto em questão, permitindo seu extensivo e detalhado conhecimento. 

Quanto à natureza, o estudo caracteriza-se como qualitativo e quantitativo. Na 

percepção de Chizzotti (2001), na pesquisa qualitativa, o pesquisador é uma figura 

muito importante, pois a partir dele é que será realizada a percepção e compreensão 

dos fatos analisados, já que é este quem vivencia o local de estudo e fará a 

descrição sobre o que está sendo visto e abordado. Já sob a óptica quantitativa, 
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verifica-se a busca por evidenciar a mensuração dos fatos analisados e avaliar o 

sistema através de dados estatísticos, em relação à frequência com que ocorrem.  

A seguir, na Figura 7, é apresentado um quadro metodológico, o qual 

apresenta os procedimentos adotados durante a pesquisa, de forma sequencial. 

 

Figura 7 – Quadro Metodológico 

Fonte: autora (2019) 

 

4.1 Pesquisa exploratória 

Primeiramente, realizou-se a pesquisa bibliográfica. A mesma foi 

desenvolvida com base em artigos publicados em eventos reconhecidos da área, 

revistas renomadas, livros, teses e dissertações. Dentre os assuntos estudados, 

destacam-se os conceitos que cercam o estudo de engenharia do trabalho e estudo 

de tempos e movimentos. A partir disso, aplicaram-se as medidas correspondentes a 

este estudo. 
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4.2 Registro das informações 

Parte das informações coletadas com relação as peças e materiais utlizados 

nas operações, tais como, desenhos, planta baixa da fábrica, processos de 

fabricação das peças analisadas, foram obtidas através do sistema de gestão da 

empresa. 

Para se executar o estudo de tempos e estabelecer o tempo-padrão dos 

processos de produção neste estudo de caso, foi necessário seguir um 

procedimento que está de acordo com o referencial bibliográfico apresentado 

anteriormente. 

 

4.3 Equipamento para o Estudo de Tempos 

A coleta e registro de tempos dos processos que compõem a montagem das 

peças contou com a utilização de algumas ferramentas, tais como: 

1) cronômetro: é a principal ferramenta na coleta dos dados; 

2) prancheta: uma prancheta leve e rígida foi usada para segurar a folha de 

observações durante a coleta dos tempos; 

3) folha de observações: segundo Barnes (1977) esta folha é um impresso 

com espaços reservados para o registro de informações referentes à 

operação em estudo. A folha que será utilizada neste estudo foi elaborada a 

partir do livro de Barnes (1977) intitulado Estudo de movimentos e de 

tempos: projeto e medida do trabalho e inclui a operação analisada, a data 

e o setor onde será realizada a leitura, o tempo gasto na produção das 

peças, entre outras informações, na Figura 8 pode-se observar a frente da 

folha de observações, enquanto na Figura 9 é apresentado o verso da 

mesma. Todas as informações que devem ser incluídas no cabeçalho da 

folha de observações têm de ser cuidadosamente registradas, pois um 

estudo de tempos incompleto não tem valor prático algum, sendo 

necessário primeiro se completar o preenchimento das informações 

referentes à identificação; 

4) aparelho celular: utilizado para a realização de filmagens dos processos e 

captura de imagens. 
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Figura 8 – Folha de observações (frente) 

Fonte: adaptado de Barnes (1977) 

No cabeçalho da folha, devem ser inseridas as informações mais 

fundamentais de cada operação, como departamento, data, operador, entre outras. 

A coluna institulada elementos é reservada para a descrição de todos os 

elementos que compõem a operação e os espaços ao lado são destinados para o 

registro das medidas tomadas para cada ciclo. 

Na sequencia, podemos observar colunas destinadas a inserção de 

informações do tempo total, número de observações realizadas, tempo médio, 

avaliação do ritmo e tempo normal para cada elemento. 
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Figura 9 – Folha de observações (verso) 

Fonte: adaptado de Barnes (1977) 

No verso da folha de observações há espaços reservados para a anotação 

dos equipamentos utilizados, materiais e suprimentos, bem como para o desenho ou 
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esboço das peças e posto de trabalho, contendo a localicação do operador, 

materiais e ferramentas. 

  

4.4 Divisão da operação em elementos  

Antes da coleta dos tempos dos processos analisados, foram feitas 

observações junto ao posto de trabalho em estudo a fim de se conhecer todas as 

etapas precedentes às montagens das rodas. As operações inteiras foram divididas 

em elementos curtos, mas com duração suficiente para serem cronometrados de 

forma precisa, e sequenciadas para o início da coleta dos tempos.  

Durante a tomada de decisão quanto a divisão dos elementos, tomou-se 

cuidado para que cada um deles formasse uma combinação de movimentos 

fundamentais, se iniciando e terminando em pontos bem definidos no ciclo. 

Cada elemento, referente a todas as operações analisadas, foi concisamente 

anotado na folha de observações e, posteriormente, inseridos em uma planilha no 

Excel. 

 

4.5 Coleta e registro dos dados  

 A próxima etapa realizada foi a coleta dos dados. Consistiu-se na 

cronometragem dos elementos, bem como filmagem dos processos em si e registro 

imediato dos dados coletados. Para isso, fez-se uso de um cronômetro digital e 

aparelho celular, bem como da folha de observações (Figuras 8 e 9).  A 

cronometragem deu-se através do método de leitura contínua, ou seja, cronometrou-

se o tempo a partir do início do primeiro elemento de cada processo e se manteve a 

contagem do tempo até a finalização do último elemento do respectivo processo, 

verificando a leitura do cronômetro ao fim de cada elemento e, posteriormente, 

registrando essa leitura na folha de observações, em local indicado. Foram 

cronometrados 20 ciclos para cada elemento. 

 As filmagens auxiliaram na tomada dos tempos, principalmente com relação 

aos elementos com duração de tempo muito curta, além de auxiliarem na 

determinação do fator de ritmo e das tolerâncias.   

Todos esses dados registrados nas folhas de observação foram inseridos em 

planilhas no software Excel. 
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4.6 Determinar as Tolerâncias dos Operadores  

Para se determinar um tempo de descanso durante os cálculos do tempo 

padrão no estudo de caso, foi feita uma avaliação das condições de trabalho dos 

operadores durante a execução das atividades de produção. De acordo com as 

observações, foi estabelecida uma tolerância em porcentagem do tempo normal que, 

posteriormente, foi adicionada ao tempo normal durante o cálculo do tempo padrão 

das peças analisadas. 

 

4.7 Cálculo do Tempo Padrão  

As informações coletadas e inseridas em planilhas no Software Excel foram 

relacionadas através das fórmulas apresentadas no referencial teórico gerando um 

dashboard para cada operação, que consiste em um painel visual, o qual apresenta 

de maneira concisa e dinâmica esse conjunto de informações geradas. Dashboards 

podem apresentar em uma única tela informações que tenham valor para uma 

empresa, gerando uma noção global dos processos do seu negócio. O dashboard 

utilizado foi em sua maior parte elaborado pelo orientador deste trabalho, sendo 

atribuída a autora a criação da parte referente aos Equipamentos usados e Materiais 

e Suprimentos, conforme destacado na Figura 21 – Apêndice I, que foi baseada na 

folha de observações. 

 

 

5    RESULTADOS 

 

5.1 Fator de Ritmo  

Para a determinação do fator de ritmo foi utilizado o sistema Westinghouse, 

descrito anteriormente, e analisadas as filmagens de cada operação.  Os valores 

numéricos estipulados para os quatro fatores de cada operação analisada estão 

dispostos na Figura 10, assim como os seus respectivos fatores de ritmo (FR) que 

consistem na soma dos quatro fatores. 
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Figura 10 – Fatores de Ritmo 

Fonte: autora (2019) 

Com relação ao fator habilidade, o valor considerado (A2 - super hábil) foi o 

mesmo para todas as operações, visto que, o operador responsável pelas 

atividades, as executa há cerca de quatorze anos, o que lhe confere um nível muito 

alto de habilidade. 

Os valores referentes ao esforço desprendido pelo operador ao executar cada 

operação, foram classificados conforme o julgamento da observadora ao analisar o 

desempenho das atividades e as filmagens das mesmas.  

As condições foram classificadas como regulares, pelo fato do operador estar 

exposto a algumas condições de trabalho não muito favoráveis, como, por exemplo, 

trabalhar durante todo o período em pé e exposição a riscos ergonômicos. 

Quanto ao fator consistência, todas as operações foram avaliadas com o 

mesmo valor (consistência boa), pois para cada lote de peças que tiveram suas 

montagens analisadas, o operador demonstrou um desempenho estável e contínuo 

do seu trabalho. 

A partir daí, esses valores foram adicionados a uma planilha no Excel e 

aplicados ao tempo médio de cada operação, o que forneceu o tempo normal de 

cada operação. 

 

5.2 Tolerâncias  

 Feito isso, foi necessário adicionar as tolerâncias ao tempo normal a fim de 

se obter o tempo-padrão. 

Sabe-se que o tempo médio de parada destinado à tolerância pessoal, 

geralmente utilizado em trabalhos com a jornada de trabalho de oito horas diárias, é 

de 2% a 5% da jornada total de trabalho. Considerando o fato da empresa não ter 

um tempo estipulado para tolerância pessoal e possuir uma jornada de trabalho 

equivalente a nove horas diárias, considerou-se 5% e, ainda, com base na Figura 2, 
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acrescentou-se a essa porcentagem mais 2%, pelo fato do operador executar suas 

atividades durante todo o período em pé, e mais 2%, por trabalhar sob condições 

ergonômicas desfavoráveis, totalizando 9% da jornada de trabalho como destinada 

para tolerância pessoal. 

As tolerâncias por fadiga variam de acordo com o esforço desprendido pelo 

trabalhador ao realizar cada atividade e podem ser estimadas considerando-se o 

tempo de descanso concedido pela empresa. A empresa concede uma pausa de 

quinze minutos no meio da tarde, desta forma, dividiu-se esse valor pelo tempo total 

de trabalho, e então se chegou ao total de 2,8%, que é a porcentagem da jornada de 

trabalho da empresa destinada a tolerância por fadiga. 

As tolerâncias por espera não foram consideradas, visto que, durante a 

observação das atividades analisadas e tomada dos tempos, não ocorreu nenhuma 

parada inesperada, seja pela máquina, operador, ou alguma causa externa. 

Os valores das tolerâncias foram adicionados a uma planilha no Excel e 

aplicados ao tempo normal de cada operação através da equação 4, fornecendo o 

tempo padrão. 

 

5.3 Análise dos Tempos  

As figuras correspondentes aos dashboards gerados para cada operação 

estão dispostas no Apêndice I. 

A primeira operação analisada é a descrita como Colocar anel no cubo, a 

mesma foi dividida em três elementos. Como podemos observar no gráfico exibido 

na Figura 12 do Apêndice I, 60% desta operação é classificada como transporte e 

40% por operação. Seu tempo normal é equivalente a 5,64 segundos, enquanto o 

tempo padrão correspondente é de 6,40 segundos. 

A segunda operação é a nomeada como Prensar rolamentos no cubo e foi 

dividida em 11 elementos, os quais podem ser observados na Figura 13 – Apêndice 

I. Podemos notar que 49% dela é classificada como operação, 33% como transporte 

e 17% como espera. A mesma possui tempo de espera, pois conta com a operação 

da máquina de prensagem pneumática. O tempo normal de execução é igual a 

15,99 segundos, enquanto o tempo padrão corresponde a 18,12 segundos. 

A terceira operação analisada é a de Colocar raios no cubo, a mesma foi 

dividida em 14 elementos, como podemos ver na Figura 15 – Apêndice I. Além 
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disso, 66% dela diz respeito à operação, enquanto 44% equivalente à transporte. O 

tempo normal calculado foi de 81,86 segundos, já o tempo padrão foi de 92,82 

segundos. 

A quarta operação analisada foi a nomeada como Enraiar aros, dividida em 

12 elementos, sendo 74% destes classificados como operação e 26% como 

transporte. Por possuir dois elementos que se repetem 17 vezes e, logo após, mais 

18 vezes, criou-se outra operação equivalente a esses dois elementos, nomeada 

como rosquear niple (enraiar aros), com a finalidade de simplificar a compilação dos 

dados. Desta forma, ao invés de repetir 17 vezes os dois elementos e, 

posteriormente, outras 18 vezes, multiplicou-se a nova operação criada por 17 e, no 

outro momento, por 18. Esta operação pode ser observada na Figura 16. O tempo 

normal calculado corresponde a 370,59 segundos, enquanto o tempo padrão 

corresponde a 420,17 segundos. Na montagem das rodas, esta operação é a que 

desprende mais tempo entre todas, os elementos repetitivos e manuais necessários 

para sua execução são a causa disso.  

A quinta operação analisada foi a Desempenar aros, dividida em oito 

elementos, sendo 63% destes classificados como operação, 4% como transporte e 

33% como inspeção. O tempo normal é equivalente a 366,18 segundos e o tempo 

padrão igual a 415,17 segundos.  

A sexta operação foi a Colocar pneu e câmara no aro e foi dividida em 24 

elementos. Destes elementos, 63% foram classificados como operação, 27% como 

transporte e 10% como inspeção. É a operação que mais faz uso de materiais e 

equipamentos. O tempo normal calculado corresponde a 122,50 segundos e o 

tempo padrão a 138,88 segundos. 

Por fim, sétima e última operação analisada contempla Fixar argola de 

propulsão, dividida em sete elementos, sendo 60% desta classificada como 

operação e 40% como transporte. Assim como a quarta operação, possui dois 

elementos que se repetem cinco vezes. Desse modo, criou-se mais uma operação 

adicional, nomeada como Fixar parafuso (fixar a. p.) equivalente a esses dois 

elementos, com a finalidade de simplificar a compilação dos dados. Desta forma, ao 

invés de repetir cinco vezes os dois elementos, multiplicou-se a operação adicional 

equivalente por cinco. Esta operação pode ser observada na Figura 20. 

 



 

44 

 

5.4 Operador versus Máquina 

Para entender melhor o trabalho do operador em relação à máquina de 

prensagem pneumática, utilizada na segunda operação analisada, foi elaborado um 

gráfico homem-máquina. Através da Figura 11 pode-se visualizar a eficiência da 

máquina versus a eficiência do operador. 

 

Operador Máquina

Tempo parado 3,16 10,68

Tempo de trabalho 10,68 3,16

Tempo total de ciclo 13,84 13,84

Rendimento 77,17% 22,83%  
Figura 11 – Operador x Máquina de prensagem pneumática 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

Ao analisar a tabela, pode-se perceber que o tempo de trabalho do operador 

é consideravelmente maior que o tempo parado esperando a máquina executar o 

trabalho. Dessa forma, o elevado tempo em que a máquina fica parada acaba 

gerando ociosidade.  
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6    CONCLUSÃO 

O trabalho desenvolvido permitiu, através de uma análise, determinar o tempo 

padrão e detectar problemas pertinentes aos processos analisados, os quais estão 

diretamente relacionados à produtividade da empresa.  

A pesquisa realizada na literatura acadêmico científica permitiu o 

desenvolvimento de uma base teórica de conteúdos relativos ao tema que deu 

subsídio a execução do estudo. 

Através de observações in loco, entrevistas com a gerência e funcionários 

responsáveis, foi possível conhecer as operações analisadas, métodos empregados 

para execução das atividades, fluxo de materiais, e demais informações 

relacionadas à execução das tarefas. Através dessas informações coletadas, foi 

possível dividir as operações em elementos, para, posteriormente, executar o estudo 

de tempos, e então identificar inconsistência ao longo dos processos. 

Após a cronometragem dos tempos de execução de cada elemento e 

filmagem dos processos analisados, foi possível realizar o tratamento dos dados 

através de planilhas no Excel, as quais deram origem a um dashboard, agrupando e 

apresentando os resultados de pesquisa de forma global e dinâmica.  

Com base nos resultados, uma solução para otimizar o tempo de execução 

da quarta operação poderia ser a substituição do trabalho manual pela automação 

deste processo, através de uma máquina de enraiar aros. Desta forma o tempo de 

operação diminuiria substancialmente, aumentando a eficiência do processo. 

Sabe-se que o custo para manter uma máquina parada é quase o mesmo 

para mantê-la em operação. Sendo assim, recomenda-se que uma investigação 

sobre o custo de ocioside da máquina de prensagem pneumática seja realizada, 

caso o mesmo seja elevado, uma solução cabível seria a substituição por uma mais 

modernizada, a qual necessitasse de somente uma alimentação por lote produzido. 

Uma consideração importante quanto aos processos analisados diz respeito 

aos métodos de trabalho executados. Pelo fato da empresa não estabelecer um 

método padrão para a execução das atividades desenvolvidas, nem se quer algum 

tipo de treinamento, são os operários que determinam a forma como essas tarefas 

são executadas. Isso se apresenta de forma bastante negativa para a organização 

do trabalho, visto que, faz com que não exista uma padronização quanto aos 
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métodos de trabalho e, muitas vezes, gera perdas desnecessárias de tempo e 

movimentações.  

Além disso, não existe um estudo quanto ao layout do setor. Isso faz com que 

haja movimentações para pegar ferramentas, peças, gabaritos, etc., que poderiam 

ser evitadas caso as localizações destes fossem estudas, discutidas e pré 

determinadas de forma mais eficiente.  

O trabalho foi de extrema importância para a autora, pois propiciou a 

experiência de análise de um processo produtivo, o que se mostra essencial para a 

vivência profissional de um Engenheiro de Produção. Além disso, se apresenta de 

grande valia para a empresa, pois resultou em informações relevantes a respeito de 

seus processos que antes eram desconhecidos, além de proporcionar a detecção e 

visualização de problemas que, se solucionados, podem vir a gerar benefícios para 

sua produtividade e, além disso, desencadear outras investigações e estudos 

relacionados a esse em outros setores da empresa. Por fim, este trabalho pode vir a 

contribuir para futuras pesquisas que objetivem a realização de estudos de tempos 

confiáveis. 
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APÊNDICE I – DASHBOARDS DAS OPERAÇÕES 

 
Figura 12 – Dashboard da primeira operação 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 13 – Dashboard da segunda operação 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 14 – Dashboard da terceira operação 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 15 – Dashboard da quarta operação 

Fonte: Autora (2019) 



53 

 

 
Figura 16 – Dashboard da operação adicional 1 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 17 – Dashboard da quinta operação 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 18 – Dashboard da sexta operação 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 19 – Dashboard da sétima operação 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 20 – Dashboard da operação adicional 2 

Fonte: autora (2019) 
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Figura 21 – Elementos do dashboard criados pela autora 

Fonte: autora (2019) 

 

 
 

 


