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RESUMO 

 

A partir do estudo de caso da implementação de um estudo de tempos em uma 

empresa de manufatura de pequeno porte em Chicago, nos Estados Unidos, este projeto 

definiu os tempos-padrão das principais operações da empresa. Além disso, foram realizadas 

análises comparativas entre os tempos definidos pelo estudo de tempos e os tempos 

estimados, que até então eram os parâmetros de determinação de performance e 

produtividade. Os resultados obtidos, a partir destas análises, corroboram a teoria de estudo de 

tempos, que enfatiza a importância da aplicação de técnicas de medidas de tempos para a 

obtenção de parâmetros que consideram a realidade da produção e, com isso, poder realizar 

melhorias com base em fatos concretos, não em suposições.  

 

Palavras-chave: Estudo de tempos, padrões, produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Through a case study of a time study implementation in a small manufacturer in 

Chicago, United States, this project defines the standard times from the main operations of the 

company. Moreover, it shows a comparative analysis between the times defined through the 

time study and the estimated times, which were the parameters for determining performance 

and productivity, until then. The results from these analyzes support the time study theory, 

which emphasizes the importance of applying techniques of time measurements to obtain 

parameters that consider the reality of production, and, through it, make improvements based 

on concrete facts, not assumptions. 

 

Keywords: Time study, standards, productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, 

  lembrai-vos de que as grandes coisas do homem 

   foram conquistadas do que parecia impossível." 

    (Charles Chaplin) 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização  

A sistematização do conceito de produtividade, no século XIX nos Estados Unidos 

desenvolvida por Frederick W. Taylor, deu início a busca por melhores métodos para os 

processos de produção com objetivo de redução de custos. A partir daí, Henry Ford, em 1910, 

introduziu os conceitos de produção em massa, revolucionando a indústria e apresentando 

novos métodos para a melhoria da produtividade. A produção em massa, caracterizada pela 

fabricação de produtos padronizados em grandes quantidades, representou uma grande 

evolução para as manufaturas. As organizações perceberam o aumento na qualidade e 

rentabilidade da produção, decorrentes da padronização e ampliação da produção, com 

aplicação de técnicas de controle estatístico (Martins & Laugeni, 2005, p. 2).   

De acordo com estudo realizado pela Deloitte (2015), hoje, as demandas do mercado 

industrial são muito mais customizadas, as fábricas devem ser cada vez mais especializadas e 

precisam reinventar suas formas de gestão da produção constantemente para acompanhar as 

exigências de segurança, qualidade, prazos e custos. A constante evolução da indústria 

manufatureira em forma de novas tecnologias, exigências sobre os produtos e o consequente 

aumento da concorrência, levam empresas a uma busca contínua por métodos que tornem a 

produção mais eficiente. Conceitos como indústria inteligente, indústria 4.0, entre outros que 

remetem a chamada quarta revolução industrial, estão sendo amplamente explorados pelo 

mundo. A Figura 1 abaixo mostra a evolução da indústria ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

Ainda segundo a Deloitte (2015), ao redor do mundo, a indústria de manufatura está 

sofrendo uma transformação digital, acelerada pelo crescimento exponencial de tecnologias 

(robôs inteligentes, drones automatizados, sensores, impressão 3D). Empresas e seus 

Figura 1 – Transformação da indústria 

Fonte: Allaboutlean.com 
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processos industriais precisam se adaptar a essa rápida mudança no mercado, se não quiserem 

ser ultrapassados pelo desenvolvimento no setor e por seus competidores.  

Os estudos de tempos e de métodos, apesar de serem temas desenvolvidos 

antigamente, continuam sendo fatores significativos e muito importantes na determinação da 

produtividade e eficácia dos custos de grandes e pequenas empresas. Segundo Niebel & 

Frievalds (2003), o aumento na qualidade dos produtos e eficácia nos custos é resultado da 

aplicação dos conceitos da Engenharia de Métodos, que também proporciona o aumento da 

motivação dos funcionários, com a possibilidade de aplicação de sistemas de bonificação 

modernos e justos.    

Os Estados Unidos sempre foram um dos países com maiores taxas de produtividade. 

Entretanto, a partir dos anos 1990, a produtividade e rentabilidade de produção de outros 

países como Japão, Korea, Alemanha e China começaram a desafiar a liderança dos Estados 

Unidos neste quesito. A disponibilidade de alternativas de baixo custo, a globalização e 

abertura de mercados resultaram em uma impactante mudança nas estratégias de compras e 

terceirização da produção dos Estados Unidos e do mundo inteiro, iniciando a conhecida 

prática de offshoring. A expansão das opções de compra e de produção aumentaram a 

competição entre organizações industriais e comerciais, que precisam cada vez mais reduzir 

seus recursos para continuarem atrativas (Niebel & Freivalds, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 - Evolução e comparativo de produtividade: Estados Unidos, Brasil e China 

Fonte: Vida de Startup, 2014 adaptado de Conference Board 
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Atualmente, apesar do crescente debate sobre o movimento reshoring (movimento de 

retorno da produção executada na Ásia de volta aos Estados Unidos e Europa), o impacto da 

produção da China, maior competidor dos Estados Unidos, ainda é muito grande tanto nos 

setores de manufatura, como de serviços. Além disso, o setor de serviços demonstra 

crescimento e representa 70% do produto interno bruto dos Estados Unidos (Handfield et.al., 

2011, p.7).  

Portanto, embora o possível retorno de manufaturas para os Estados Unidos possa 

fortalecer a indústria no futuro, a competição tanto nacional como global, sempre estará em 

constante crescimento. Com isso, a necessidade e importância de novas estratégias de gestão 

da produtividade nas manufaturas está cada vez maior.  

1.2. Problemática  

Segundo Seleme (2012, p.18), o estudo de métodos das atividades de uma organização 

torna-se fundamental para a padronização da produção e até mesmo de serviços. Entretanto, 

muitas organizações não possuem um departamento específico para o estabelecimento dos 

tempos e métodos de produção, ficando a cargo do gestor de produção a determinação dos 

processos, padrões e métodos relacionados às atividades. 

A determinação dos parâmetros de produção baseada em opiniões, seja do presidente, 

gerente ou supervisor, pode prejudicar e influenciar os resultados da empresa, pois as 

estimativas de planejamento e metas podem não condizer com a realidade de produção. A 

criação de metas e padrões da produção baseando-se apenas em históricos ou estimativas não 

considera pequenos eventos inevitáveis e variações que somados causam um grande impacto 

na produtividade. O sétimo princípio da qualidade afirma que a tomada de decisões deve ser 

baseada em fatos. Isto reafirma a necessidade do gerenciamento e planejamento dos 

parâmetros de produção mais com base em dados concretos e menos em estimativas e 

percepções. A obtenção de fatos e informações reais sobre o tempo de execução de uma 

operação, como o estudo de tempos e métodos, é a melhor maneira de se obter indicadores 

reais e confiáveis (ANIS, 2010, p.2). 

O estudo de tempos, especificamente a cronoanálise, define o tempo padrão da 

produção, que é utilizado para a criação de parâmetros reais em relação a produtividade e a 

qualidade da produção. Normalmente, as empresas investem muitos recursos para obtenção de 

certificações, como as ISOs e outros programas que atestam qualidade e fornecem 



18 
 

 

certificados, mas é difícil encontrar empresas com setores específicos de Engenharia de 

Métodos ou relacionados ao estudo dos processos e métodos. As técnicas da Engenharia de 

Métodos e do estudo de tempos, envolvem recursos e métodos relativamente baratos, 

comparados com os altos investimentos em marketing, vendas e novas tecnologias, como 

robots e máquinas de última geração, para o aumento da produtividade. Portanto, o 

investimento em esforços e recursos, não necessariamente monetários, pode gerar ganhos em 

produtividade que impactam diretamente no consumidor e atingem os objetivos da empresa 

(ANIS, 2010, p.3). 

Por isso, este projeto será guiado pela seguinte problemática: atualmente, ainda 

existem empresas que não alocam recursos e atenção necessários para o estudo de tempos e 

métodos da produção. Com isso, parâmetros da produção são determinados por estimativas, 

que geram resultados não condizentes com a realidade e afetam os resultados de 

produtividade.  

1.3. Objetivo Geral  

A partir da problemática definida, o objetivo principal deste projeto final de curso é 

definir e analisar os tempos reais dos processos de fabricação da empresa em estudo através 

do método de estudo de tempos convencional.  

1.4. Objetivos Específicos 

No decorrer do projeto, os seguintes objetivos específicos se tornam essenciais para 

proporcionar o alcance do objetivo geral: 

 Revisar a bibliografia sobre os conceitos e aplicação do Estudo de Tempos; 

 Realizar um estudo de tempos dos principais processos de fabricação de uma 

empresa de manufatura de pequeno porte em Chicago, nos Estados Unidos; 

 Definir os tempos-padrão dos principais processos de fabricação; 

 Realizar uma análise preliminar do layout da fábrica;  

 Comparar os tempos-padrão com as metas estimadas para estes processos no ERP 

(Enterprise Resource Planning); 

 A partir dos resultados do método aplicado, entender os efeitos observados e 

propor sugestões de melhorias.   
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1.5. Justificativa do Estudo 

Hoje em dia, a redução de tempos de entrega é sinônimo de satisfação e aumento da 

confiança do cliente em seus fornecedores. Sabendo disso, os gerentes entendem a 

necessidade da busca por métodos eficazes para aumentar a eficiência de sua produção. Por 

este motivo, organizações estão cada vez mais interessadas em soluções para o aumento da 

produtividade (American Machinist, 2007). 

De acordo com Neto & De Marco (2006, p.1) considerando as organizações como 

sistemas, várias fronteiras podem ser transpassadas, permitindo a substituição e 

experimentação de novas estratégias e métodos de gestão, a fim de obter melhores resultados 

da capacidade dos seus processos ou sistemas. 

Segundo Niebel & Freivalds (2003, p.2), a aplicação de métodos, padrões e projetos 

de trabalho de uma maneira inteligente e integrada é uma ótima solução para o aumento da 

produtividade e rentabilidade de uma empresa. Mais especificamente, o estudo de tempos 

permite, a partir do conhecimento e análise das informações do dia-a-dia de produção, 

identificar as causas limitantes e fornece medidas para ajudá-la a alcançar seus objetivos.   

Aplicação deste estudo foi iniciada em 2015 durante o estágio da autora deste 

projeto, enquanto a aluna e pesquisadora, na empresa em estudo. A contratação ocorreu pelo 

surgimento da necessidade de conhecer os tempos reais de produção da empresa, uma vez que 

estes parâmetros, até então, eram baseados em estimativas. Além do interesse de identificar se 

as operações/operadores poderiam ser mais produtivas, o interesse em entender quanto tempo 

cada operação durava surgiu, principalmente, devido fato de a avaliação de performance dos 

funcionários ser totalmente baseada em seus resultados de produtividade. Por isso, a empresa 

precisava basear-se em parâmetros adequados, condizentes com a realidade e justos para 

avaliar a produtividade de seus funcionários. 

Ao fim do estágio, de duração de três meses, e da aplicação do estudo de tempos nas 

principais operações da empresa, uma quantidade relevante de dados e informações foi obtida, 

mas não houve tratamento de dados, análise aprofundada dos resultados ou conclusões 

concretas geradas.  

Portanto, este estudo torna-se relevante pelo potencial de análise dos dados e 

informações gerados com a etapa de observação dos tempos. Por meio das análises dos dados, 

espera-se promover uma conclusão comparativa entre os tempos reais de produção e os 
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estimados, a fim de gerar conclusões importantes sobre a utilização da capacidade da empresa 

e uma série de sugestões para a otimização da mesma.    

1.6. Delimitação do Estudo 

Este estudo aborda os aspectos dos processos produtivos e analisar os resultados do 

estudo de tempos em uma empresa de usinagem de pequeno porte em Chicago, nos Estados 

Unidos.  

Devido a restrição de tempo, o estudo de tempos e análises limitam-se às principais 

operações da empresa, definidas pela gerência, e que agregam valor ao produto. Estas 

operações são caracterizadas pela interação dos operadores com diferentes tipos de máquinas 

de usinagem, que transformam grandes lotes de matéria-prima em produtos acabados. 

Operações de valor não-agregado, como os processos de lavagem, inspeção e embalagem dos 

produtos finais não foram analisadas.  

1.7. Divisão do Estudo 

Este estudo é apresentado em seis capítulos, divididos de acordo com as descrições a 

seguir. 

O primeiro capítulo introduz o tema de estudo, o contexto atual da indústria 

manufatureira, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, inclui os objetivos, gerais e 

específicos, a justificativa do estudo e a delimitação do projeto.  

O segundo capítulo apresenta o resultado de uma revisão sistemática da literatura, 

incluindo conceitos, técnicas, teorias e métodos definidos por autores referenciados no tema 

do projeto. Além disso, estabelece e define termos importantes para a compreensão do estudo. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia definida de acordo com a delimitação do 

estudo e referências bibliográficas mais relevantes. Este método foi aplicado no decorrer do 

projeto, como um guia para o alcance dos objetivos traçados.  

O quarto capítulo aborda o estudo de caso, apresentando os passos de aplicação da 

metodologia definida, os dados obtidos e seus resultados.  

O capítulo cinco apresenta as análises detalhadas em relação aos resultados 

apresentados no capítulo quatro.   
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O sexto capítulo apresenta uma análise geral sobre o estudo, as conclusões, 

considerações finais do estudo e sugestões para aplicação de estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Origem do Estudo de Tempos e Métodos 

Segundo Niebel & Freivalds, (2003, p.9), admite-se que Frederick W. Taylor foi o 

fundador do estudo de tempos nos Estados Unidos. Taylor iniciou seus estudos de tempos em 

1881, mas suas primeiras conclusões sobre suas descobertas foram recebidas sem entusiasmo. 

Muitos engenheiros interpretaram que mais um novo sistema de metas de produção e não uma 

técnica para analisar o trabalho e melhorar os métodos de produção. Naquela época, tanto os 

gerentes como funcionários, não conseguiam pensar além da obrigação de atingir as metas de 

produção, que na maioria das vezes eram baseadas nas hipóteses e opiniões dos supervisores 

de produção, que tinham a intenção de elevar os resultados de performance dos seus 

departamentos.   

Em 1903, Taylor apresentou seu primeiro livro e grande sucesso “Shop Management” 

(Gerenciamento de Fábricas). O estudo compreendia as várias técnicas da administração 

científica: estudo de tempos, padronização de ferramentas e tarefas, planejamento de 

departamentos, entre outros (Niebel & Freivalds, 2003, p.9). A partir disso, o estudo de 

tempos, e todas as técnicas de engenharia industrial apresentadas por Taylor, foram muito 

utilizadas na manufatura norte-americana, principalmente no seu auge, nos anos 50 e 60 

(COX III & SPENCER, 2002, p. 62). 

“O estudo de tempos, introduzido por Taylor, foi usado principalmente na 

determinação de tempos-padrão e o estudo de movimentos, desenvolvido pelo casal Gilbreth, 

foi empregado na melhoria de métodos de trabalho” (BARNES, 1977, p. 1). A partir de 1930 

as duas abordagens começaram a ser combinadas com o objetivo da descoberta de melhores e 

mais simples métodos de trabalho, surgindo o termo estudo de movimentos e de tempos 

(BARNES, 1977). 

Com o passar do tempo e com a ampliação dos estudos neste campo, a finalidade 

destes se transformou e a preocupação principal passou a ser a descoberta de métodos e 

sistemas de trabalho mais eficientes que pudessem proporcionar ao mesmo tempo conforto ao 

trabalhador e economia para o empregador. Esta abordagem mais atual ficou conhecida como 

estudo de tempos e métodos ou estudo do trabalho.  

De acordo com SLACK (2009), o estudo do trabalho é um termo que compreende as 

técnicas de estudo do método e medição do trabalho, visa examinar o trabalho humano e seu 
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contexto, com o objetivo de identificar sistematicamente os fatores que afetam a eficiência e a 

economia do trabalho e para que melhorias sejam obtidas. Por tanto, estudo de trabalho, que 

também é conhecido como projeto de trabalho, pode ser dividido entre engenharia ou estudo 

de métodos e estudo de tempos. 

O estudo de métodos ou engenharia de métodos determina os procedimentos 

necessários para que as tarefas sejam executadas da melhor maneira possível nos postos de 

trabalho. O estudo de tempos analisa o tempo gasto na execução dessas tarefas. E por fim, os 

resultados dos estudos citados possibilitam a criação de padrões para a determinação dos 

tempos gastos, que podem ser convertidos em valores para o controle do desempenho dos 

operadores e estabelecimento dos salários para a atividade em estudo (Seleme, 2012, p.18).  

Os estudos de tempos e métodos são conceitos antigos, discutidos e aplicados ao longo 

de muitos anos. Apesar de muitas vezes parecerem temas antigos e ultrapassados, pelas 

inúmeras tecnologias e inovações que surgem a todo tempo na indústria, suas técnicas 

consolidadas continuam a gerar discussões e aplicações com resultados relevantes pelos 

impactos e benefícios na produtividade das empresas.    

2.2. Engenharia de Métodos 

A engenharia de métodos inclui a criação e seleção dos melhores métodos, processos, 

ferramentas, equipamentos, e habilidades para fabricar um produto baseado nos requisitos 

determinados pelos departamentos de engenharia do produto das empresas. Quando o melhor 

método interage com as melhores habilidades disponíveis, ocorre uma relação homem-

máquina eficiente. Uma vez que o método é estabelecido, existe a necessidade de determinar 

o tempo padrão de produção do produto. Além disso, existe a necessidade de verificar se o 

padrão predeterminado é seguido, se os trabalhadores são compensados adequadamente pelos 

seus resultados, habilidades, responsabilidades e experiência e se os trabalhadores se sentem 

satisfeitos pela execução do trabalho determinado (Niebel & Freivalds, 2003, p.4).  

Para SLACK (2009, p. 254), “Estudo do método é o registro sistemático e o exame 

crítico dos métodos existentes e propostos de fazer o trabalho, como um meio de desenvolver 

e aplicar métodos mais fáceis e mais eficazes de reduzir custos”. 

Para Niebel & Freivalds (2003, p. 5), os termos análise de operações, simplificação e 

projeto do trabalho, engenharia de métodos e reengenharia organizacional são frequentemente 

utilizados como sinônimos e se referem à técnica de aumento de produção por unidade de 
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tempo ou diminuição do custo por unidade de produto, em outras palavras, aumento da 

produtividade. Por isso, os engenheiros de métodos, além de desenhar e desenvolver os 

centros de trabalho das operações de produção, devem continuamente reestudar os centros de 

trabalho para encontrar melhores maneiras de produzir o produto com maior qualidade. 

Ainda de acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 6), a engenharia de métodos utiliza 

um procedimento sistemático para desenvolver o centro de trabalho, produzir um produto ou 

providenciar um serviço. Este procedimento é dividido em 8 etapas que são descritas a seguir:  

1. Selecionar o projeto. Normalmente os projetos selecionados são novos produtos 

ou produtos que tem altos custos de produção e baixo lucro. Produtos ou serviços 

que apresentam problemas para atingir os níveis de qualidade exigidos e que estão 

com dificuldade em combater a competição são boas escolhas para um projeto de 

engenharia de métodos.  

2. Obter e apresentar os dados. Reunir todos os fatos importantes relacionados ao 

produto ou serviço. Desenhos, especificações, quantidade requerida, requisitos de 

entrega e projeções da vida útil do projeto ou serviço. Uma vez que você tem as 

informações reunidas, é importante registrá-las e apresentar da melhor maneira a 

facilitar o estudo e as análises. O desenvolvimento de gráficos de processos é 

muito útil neste estágio.  

3. Análise dos dados. Utilizar a abordagem inicial de análise de operações para 

decidir que alternativas vão resultar no melhor produto ou serviço. Isso inclui: 

objetivo da operação, design da peça, tolerâncias e especificações, materiais, 

processos de manufatura, setup e ferramentas, condições de trabalho, manuseio de 

materiais, layout da planta e projeto do trabalho.  

4. Desenvolver o método ideal. Selecionar o melhor procedimento para cada 

operação, inspeção e transporte considerando as restrições associadas a cada 

alternativa, incluindo produtividade, ergonomia, saúde e segurança.  

5. Apresentar e implementar o método. Explicar o método proposto em detalhes para 

os responsáveis por sua manutenção e operação. Considerar os detalhes do centro 

de trabalho para assegurar que o método proposto vai fornecer os resultados 

esperados.  
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6. Desenvolver a análise do trabalho. Realizar uma análise de trabalho no método 

implementado para assegurar que os operadores estão sendo adequadamente 

selecionados, treinados e recompensados.  

7. Estabelecer padrões de tempo. Estabelecer um padrão justo e balanceado para o 

método. 

8. Acompanhar o método. Em intervalos regulares, auditar o método implementado 

para determinar se a produção e a qualidade estão dentro do esperado, se os custos 

estão projetados corretamente e se melhorias futuras podem ser realizadas.   

Em resumo, para Niebel & Freivalds (2003, p. 7), a engenharia de métodos consiste no 

exame minucioso e sistemático de todas as operações diretas e indiretas para encontrar 

melhorias que tornam o trabalho mais fácil de ser executado, em relação a saúde e segurança 

do trabalhador, e também permite que o trabalho seja executado em menor tempo com menos 

investimento por unidade de produção.  

BARNES (1977), também definiu as etapas para o projeto do método de análise de 

operação de um novo produto ou implementação de melhorias em um método já estabelecido. 

De acordo com BARNES (1977, p.15), o projeto de métodos é uma forma criativa de 

resolução de problemas. Os cincos passos resumidos abaixo descrevem o modo lógico e 

sistemático de procurar a solução de problemas: 

Passo 1: Definição do problema – formulação do problema e exposição geral da 

metas e objetivos. 

Passo 2: Análise do problema - determinar especificações e restrições, descrever o 

método atual (se este estiver em operação), determinar as atividades a serem 

desempenhadas, reexaminar o problema, determinar os subproblemas e reexaminar os 

critérios.  

Passo 3: Pesquisa de soluções possíveis – o objetivo é encontrar a melhor solução 

que se encaixe no problema determinado inicialmente - necessário utilizar uma 

imaginação criativa. 

Passo 4: Avaliação das alternativas - determinar qual a solução preferível - método 

que forneça o menor custo, requeira o menor capital e atenda ao critério e 

especificações traçados anteriormente.  
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Passo 5: Recomendação para a ação - preparar relatórios escritos ou verbais para 

que a solução encontrada seja comunicada a todos e principalmente aos que são 

influenciados diretamente pela implementação do método ou melhoria. 

Para a efetiva definição do método escolhido, deve haver o registro para que ele seja 

padronizado e então possa ser efetivamente medido. O nível de detalhamento do registro e 

padronização do trabalho dependerá do grau de detalhes dos movimentos do operador e do 

espaço de tempo que o trabalho é executado. Segundo Niebel & Freivalds (2003, p. 7), para o 

desenvolvimento e manutenção do novo método, um projeto do trabalho deve ser criado para 

adequar as tarefas e a estação de trabalho ergonomicamente ao operador.  

2.3. Estudo de Tempos 

O objetivo do estudo de tempos é obtenção de um tempo-padrão do trabalho que é 

definido pelo estudo do método. De acordo com DEMING (1990), não se gerencia o que não 

se mede, ou seja, obtendo-se o tempo-padrão, a empresa é capaz de gerenciar melhor seus 

recursos, processos e produtos. Não há como gerenciar e criar melhorias em cima daquilo que 

não é entendido, medido ou delimitado.  

Para SLACK (2009), o estudo de tempos é uma técnica de medida do trabalho que 

observa os tempos e o ritmo de trabalho para estabelecer o tempo necessário para um 

trabalhador qualificado realizar tarefas especializadas sob condições específicas e com um 

nível definido de desempenho.  

O tempo padrão pode ser utilizado para o planejamento de custos, tempo e recursos. 

Pode, por exemplo, ser aplicado como uma meta de incentivo salarial e assim determinar o 

desempenho e eficiência dos operários. Sendo assim, é o tempo definido para que um 

operador treinado, trabalhando em um ritmo normal, possa executar o trabalho. Portanto, o 

treinamento de todos os operadores, a disponibilização de condições aceitáveis de trabalho e o 

fornecimento de recursos para a execução do trabalho, são medidas essenciais para que os 

trabalhadores possam cumprir suas metas de produção.  

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 373), estimativas, registros históricos e 

técnicas de medidas do tempo são métodos utilizados para definição de tempos-padrão. 

Antigamente, analistas se baseavam fortemente em estimativas para estabelecer padrões. Com 

o crescimento da competição, os esforços para criação de padrões baseados em fatos estão 

tornando-se regra. Hoje em dia, para definição de tempos padrão na indústria, utiliza-se os 
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dados históricos e técnicas de medidas de tempo, pois estes produzem dados exatos e 

adequados à realidade, diferentemente de estimativas baseadas em julgamento. 

2.3.1. Registros históricos 

Niebel & Freivalds (2003, p. 373), definem que o método de definição dos padrões de 

produção pelo registro histórico pode ser baseado em registros de trabalhos similares 

realizados anteriormente. Normalmente, o trabalhador pressiona o cronômetro ou um 

dispositivo que coleta dados toda vez que inicia um novo trabalho e pressiona novamente ao 

completar este trabalho. Esta técnica informa quanto tempo o trabalho leva para ser concluído 

e não quanto ele deveria levar. Na hora de executar o trabalho, alguns operadores 

contabilizam atrasos muito maiores que os comuns como os atrasos por necessidades 

pessoais, por fatiga ou inevitáveis. 

Portanto, ainda de acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 374), registros históricos 

podem apresentar desvios de até 50% em relação a mesma operação. No entanto, como uma 

base para a determinação de padrões de produção, os registros históricos são melhores que 

nenhum registro. Estes tipos de registros apresentam resultados mais confiáveis que somente 

estimativas baseadas em julgamentos, mas também não são suficientes para gerar resultados 

válidos que garantam custos de produção justos e competitivos.   

2.3.2. Técnicas de medidas de tempo 

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 374), qualquer uma das técnicas de 

medida de tempo – estudo de tempos por cronômetro (eletrônico ou mecânico), dados 

fundamentais do movimento, dados padrão, fórmulas de tempo ou estudos por amostragem de 

trabalho – representam uma melhor maneira de estabelecer padrões justos de produção. Todas 

essas técnicas são baseadas em fatos e determinam o padrão de tempo permitido para 

execução de uma determinada tarefa com as devidas tolerâncias para necessidades pessoais, 

fadiga ou atrasos inevitáveis. 

Segundo Seleme (2012, p.78), normalmente, a técnica utilizada pela indústria, para a 

medição do tempo, é a Cronoanálise, utilização do cronômetro para medir as etapas do 

trabalho, na qual é possível medir a eficiência de como o trabalho é executado. 

2.3.3. Equipamentos para realização do estudo de tempos 

Durante a evolução dos estudos relacionados às medidas de tempo, muitos 

equipamentos foram desenvolvidos para auxiliar o registro das atividades e tempos. De 
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acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 377), os equipamentos básicos necessários para a 

execução de um estudo de tempos são: cronômetro, prancheta, formulário de registro do 

estudo de tempos e calculadora de bolso. Além disso, uma filmadora também pode ser muito 

útil. Para Martins e Laugeni (2005), devido a evolução da tecnologia, os equipamentos 

necessários para a realização do estudo de tempos são de simples obtenção. Hoje em dia, 

temos acesso a cronômetros digitais com memória suficiente para auxiliar na obtenção de 

dados muito consistentes em estudos de tempos. A seguir, temos a descrição dos 

equipamentos mais importantes para um estudo de tempos, o cronômetro decimal e o 

formulário de registro de estudo de tempos. 

 Cronômetro decimal: De acordo com Seleme (2012, p. 82), o cronômetro é o 

equipamento mais utilizado e de suma importância no estudo de tempos. Este tipo de 

cronômetro contabiliza as horas divididas em 100 partes e não em 60 como os relógios 

normais. Esta função ajuda o analista de tempos a obter imediatamente o tempo no 

formato necessário. Por exemplo, a atividade que leva um minuto e trinta segundos para 

ser executada, será registrada no cronômetro como 1.5 minutos. A cronometragem para 

ocorrer de três formas diferentes: cronometragem repetitiva ou regressiva, cronometragem 

contínua e cronometragem acumulada: 

 A cronometragem repetitiva ou regressiva é iniciada juntamente com o início da 

operação e encerrada ao final da primeira parte ou ciclo. Então, o valor é registrado, o 

cronômetro zerado e inicia-se a segunda parte ou ciclo e o processo é repetido até o 

fim da operação. 

 Cronometragem contínua é realizada sem parar o cronômetro. A cada parte 

concluída, o valor apresentado no cronômetro é anotado. Os tempos são registrados de 

forma acumulada e o cronômetro só é encerrado na conclusão da operação.   

 Cronometragem acumulada é realizado por cronômetros modernos com a função lap 

time, que é a função de memória de tempo. Este tipo de cronômetro permite o registro, 

na memória interna, dos tempos das partes/ciclos e ao mesmo da operação como um 

todo. Ou seja, ao fim da operação, temos o registro do tempo total da operação e 

também dos tempos menos das partes/ciclos dentro da operação.  

 Formulário de registro do estudo de tempos: Segundo Niebel & Freivalds (2003, p. 

380), todos os detalhes do estudo devem ser registrados neste formulário. O formulário 
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deve fornecedor espaço para o registro de todas as informações pertinentes sobre as 

operações analisadas, o método em estudo, e mais. Além dos tempos de ciclos de 

operação estudada, o formulário deve informar essencialmente o nome e número do 

operador, nome, número e descrição da operação, nome e número da máquina, 

ferramentas utilizadas, departamento no qual a operação é realizada e as condições de 

trabalho. 

Para Seleme (2012, p. 80), o preenchimento da folha deve ser relativamente simples. De 

acordo o exemplo do formulário da Figura 3, a seguir, cada operação deve ser dividida em 

elementos. O tempo decorrido (T) da execução da operação e o tempo resumo (R), valor 

acumulado com o valor do elemento anterior, devem ser registrados na coluna referente a 

cada observação. A velocidade do operador e seus avanços de operação também podem 

ser registrados.  

 

Figura 3 - Folha de observações  

Fonte: Adaptado de Seleme (2012, p.81) 

Folha: Data:

Operação: Nº da operação:

Nome da peça: Nº da peça:

Nome da máquina: Nº da máquina:

Nome e matrícula do operador: Sexo:

Experiência do serviço: Material:

Mestre: Nº da seção:

Vel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.ESC

T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R

Unidades acabadas Nº de máquinasTempo efetivo p/

Folha de observações

Início Fim

Tempo escolhido Índice de tempo Tempo normal

Tempo percorrido

Elemento Avan

Tempo padrãoTolerância total

Observações:Croqui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

10

11

12
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2.3.4. Preparação para o estudo de tempos 

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 383), a execução do estudo de tempos 

envolve, ao mesmo tempo, arte e ciência. Para garantir o sucesso, o analista de tempo, precisa 

transmitir confiança durante as observações e deve desenvolver uma abordagem agradável 

com todas as pessoas que entrar em contato durante o estudo. Além disso, o analista precisa 

ser capaz de selecionar o operador, analisar o trabalho, dividi-lo em elementos, registrar o 

tempo decorrido, avaliar a performance do operador, atribuir as tolerâncias apropriadas e 

dedicar-se ao desenvolvimento do estudo.  

Segundo Maynard (1970) apud Seleme (2012, p. 84), o estudo de tempos necessita de 

uma preparação, na qual devemos considerar os seguintes itens a serem desenvolvidos: 

revisão preliminar, análise das operações, consulta aos supervisores de produção, operador e 

operação. A seguir, temos a descrição de cada item: 

 Revisão preliminar: avaliar a necessidade da execução do estudo de tempos 

realmente existe, determinando se existe uma operação que precisa de um 

estudo para integrar um processo contínuo ou uma operação repetitiva o 

suficiente para justifica-lo.  Além disso, deve haver uma análise de como a 

operação foi planejada, como ela estava sendo executada até então e revisão 

das informações de estudos já realizadas.  

 Análise de operações: Esta análise deve ser realizada por um analista de 

tempos qualificado, habilitado para utilizar os métodos de registro definidos e 

com conhecimento sobre a execução da operação. Na preparação, a análise de 

operações determina se a operação a ser estudada segue um padrão, se tem um 

método definido e conhecido minimamente pelo operador e supervisores, se as 

ferramentas utilizadas seguem um padrão de utilização. Existem técnicas e 

ferramentas, como a utilização de diagramas de processo, para a melhor 

visualização da características e relações desta operação/máquina/operador 

com o resto da produção. A Figura 4, a seguir, apresenta um resumo das 

opções de ferramentas e técnicas a serem utilizadas na análise de operações. 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Quadro 3.2 Método de trabalho e projetos de apoio 

Fonte: Seleme (2012, p. 43) 

 Consulta aos supervisores: Os supervisores têm grande influência nas 

operações e suas observações devem ser levadas em consideração. Eles 

conhecem o método utilizado, limitações e são responsáveis pelas decisões em 

relação a preparação e realização do estudo de tempos.  

 Operador e operação: O operador escolhido deve possuir um padrão médio 

de desempenho na operação. Um operador acima da média eleva os resultados 

do estudo de tempos e provoca expectativas irreais quanto ao padrão de 

desempenho dos operadores na execução das operações. Esta seleção do 

operador deve ser realizada juntamente com o supervisor, pois ele sabe as 

características de cada operador. O operador selecionado deve saber 

exatamente como realizar o trabalho em questão, como operar os equipamentos 

e as ferramentas necessárias. Preliminarmente às observações da operação, o 

operador deve ser informado sobre os procedimentos e objetivos do estudo, 

onde será empregado, como ocorrerá e como ele deverá se comportar frente ao 

estudo. Por fim, para determinação da velocidade, deverá ocorrer uma 

classificação do ritmo/velocidade do operador.  

Para Seleme (2012, p. 85), a preparação para o estudo de tempos é essencial e 

representa a integração, domínio e controle de todos os elementos integrantes da operação. 

Além disso, a serem utilizadas durantes das observações, devem estar reguladas perfeitamente 

e em capacidade normal de trabalho, os materiais não devem ter variações acima do previsto 

nas especificações e a peça deve ser conhecida pelo operador, supervisor e o profissional de 

tempos.   
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2.3.4.1. Divisão da operação em elementos 

Niebel & Freivalds (2003, p. 385) sugerem que para facilitar o estudo, a operação 

analisada deve ser dividida em grupos de movimentos, que são conhecidos como elementos. 

Para isso, o analista de tempos deve observar a operação por alguns ciclos, antes de iniciar o 

estudo, para determinar a divisão dos elementos. O ideal é que as operações sejam divididas 

no maior número de elementos possíveis, mas que sejam elementos de tamanhos suficientes 

para que a precisão da observação e cronometragem não seja sacrificada.  

Segundo Seleme (2012, p. 85 e 86), um elemento é uma parte divisível que compõe a 

operação e a divisão da operação em elementos deve respeitar uma série específica de 

procedimentos. A divisão da operação em elementos deve considerar as características 

relativas aos aspectos de constância, variáveis, ocasionalidade e estranheza. Abaixo, na Figura 

5, são apresentadas as características dos elementos e a maneira de reconhecimento dos 

fatores envolvidos no processo de produção.  

Elementos

Constantes

Variáveis

Ocasionais

Estranhos

Características para dívisão da operação em elementos

Reconhecimento

Variam no tempo devido somente às variações do método ou nas 

condições de trabalho. 

Variam no tempo devido a algumas características de trabalho, tais 

como material, peso, tamanho, tolerância e fatores similares.

São os que se repetem com frequência relativa previsível de acordo 

com o número de unidades produzidas. Por exemplo, a troca de parte 

da ferramente da operação.

São os que não estão registrados na lista de elementos desenvolvida 

para a operação, podendo ser necessários ou não.
 

Figura 5 - Características para divisão da operação em elementos 

Fonte: Adaptado de Mayard (1970) apud Seleme (2012, p.86) 

Além disso, para Niebel & Freivalds (2003, p. 386), devemos separar os elementos 

constantes (que não variam dentro de um intervalo específico de trabalho) dos elementos 

variáveis (elementos nos quais os tempos variam dentro de um intervalo especificado de 

trabalho).  Os elementos executados pela máquina devem ser separados dos executados pelo 

operador, pois os elementos da máquina são menos afetados pelas variações. Para Seleme 

(2012, p. 86), também devemos considerar quem controla a operação, se ela é controlada 

manualmente ou mecanicamente. O tempo de elementos manuais é controlado pelo operador 
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e sobre influência pelo seu ritmo, já os elementos mecânicos, controlados pela máquina, são 

influenciados pelas características operacionais da máquina ou equipamento.  

Em conclusão, de acordo com Seleme (2012, p. 87), a divisão da operação em 

elementos deve ser muito cuidadosa e avaliada pelos engenheiros, gerentes, supervisores e 

mestres de produção, pois são eles que determinam as necessidades e informações requeridas 

a partir do estudo de tempos. Portanto, existem procedimentos básicos a serem seguidos para 

determinação dos elementos, mas os principais interessados pelo estudo e responsáveis pela 

empresa que devem determinar o nível de profundidade da análise e do nível de divisão dos 

elementos.   

2.3.4.2. Determinação do número de ciclos 

O número de ciclos necessários para a obtenção de um estudo de tempos com alto 

nível de precisão deve ser determinado previamente ao efetivo estudo. A determinação do 

número de ciclos (n) pode ser obtida pela equação a seguir, apresentada por Martins e 

Laugeni (2005, p.86).  

 

Onde: 

n = número de ciclos a serem cronometrados; 

z = coeficiente da distribuição normal para um determinado nível de precisão. A 

Tabela 1 a seguir mostra os níveis de precisão (probabilidade) e o respectivo valor para z;  

Tabela 1 - Tabela do coeficiente z obtida pela tabela de distribuição normal 

 

Fonte: A autora 
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R = amplitude da amostra (maior valor cronometrado na amostra menos o menor valor 

cronometrado na amostra); 

 = coeficiente em função do número de cronometragens realizadas na amostra, 

podendo ser obtido na lista de coeficientes para gráfico x̄ - R, de acordo com a Tabela 2 a 

seguir: 

Fonte: Adaptado do Anexo 2 Seleme (2012, p. 153)  

x̄ = média da amostra; 

Er = erro relativo (valor normalmente utilizado entre 5% e 10%) 

Esta equação deve ser aplicada após uma série de cronometragens (amostras) que nos 

dará as informações necessárias de média da amostra e amplitude, com isso, devemos 

determinar o nível de precisão desejado (z), obter o valor de  pelo números de 

cronometragens realizadas na amostra e determinar o erro relativo aceitável.   

2.3.5. Execução do Estudo de tempos 

Após a determinação do número de ciclos a serem cronometrados no estudo de 

tempos, o estudo pode ser efetivamente iniciado. E para um estudo justo, é preciso avaliar e 

considerar o ritmo ou performance do operador durante a execução do trabalho e adicionar 

tolerâncias adequadas a cada operação.  

2.3.5.1. Avaliação do ritmo do operador 

Durante a observação ou imediatamente após a finalização das cronometragens de 

determinada operação, o analista de tempos deve realizar uma avaliação do ritmo do operador. 

Esta avaliação torna-se necessária pois “na execução da operação, os operadores trabalham 

em ritmos diferentes, ou seja, possuem características tais como força, velocidade, habilidade 

de compreensão e de manuseio diferentes uns dos outros” (Seleme, 2012, p.92). 

Segundo Niebel & Freivalds (2003, p. 394 e 395), a avaliação é determinada por um 

valor decimal ou porcentagem que representa o padrão de velocidade do operador e é 

adicionado ao tempo observado durante as cronometragens. O operador observado deve ser 

Tabela 2 – Coeficiente d2 
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um operador qualificado para execução da operação, trabalhando em condições normais, no 

centro de trabalho habituado, em um ritmo normal que pode ser mantido durante um dia 

inteiro de trabalho.  

Para a correta avaliação do ritmo do trabalhador, existem diferentes sistemas. Um dos 

métodos apresentados por Barnes (1977, p.298) é a classificação do ritmo pela estimativa de 

desempenho em função da habilidade e esforço realizados em comparação com uma média 

estabelecida. Além disso, nesta avaliação também são consideradas a consistência e condições 

de trabalho. O quadro a seguir, da Tabela 3, estabelece os fatores de acréscimo e redução de 

acordo com as quatro categorias consideradas. 

Tabela 3 – Tabela de Westinghouse - Estimativa de desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BARNES (1977, p.298) 

Após a classificação do ritmo do operador dentre os níveis das quatro categorias, os 

respectivos valores devem ser somados para obtermos o valor total, que representa o fator de 

ritmo. A Tabela 4, exemplifica a avaliação e cálculo do fator de ritmo. 

 

Estimativa de Desempenho 

Habilidade Esforço 

+ 0,15 A1 Super-hábil + 0,13 A1 Excessivo 

+ 0,13 A2   + 0,12 A2   

+ 0,11 B1 Excelente + 0,10 B1 Excelente 

+ 0,08 B2   + 0,08 B2   

+ 0,06 C1 Bom + 0,05 C1 Bom 

+ 0,03 C2   + 0,02 C2   

  0,00 D Médio 0,00 D Médio 

- 0,05 E1 Regular  - 0,04 E1 Regular 

- 0,10 E2   - 0,08 E2   

- 0,16 F1 Fraco - 0,12 F1 Fraco 

-0,22 F2   - 0,17 F2   

Condições Consistência 

+ 0,06 A Ideal + 0,04 A Pefeita 

+ 0,04 B Excelente + 0,03 B Excelente 

+ 0,02 C Boa + 0,01 C Boa 

        0,00 D Média         0,00 D Média 

- 0,03 E Regular  - 0,02 E Regular 

-0,07 F Fraca  -0,04 F Fraca 
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Tabela 4 - Exemplo do cálculo do fator de ritmo 

Super-hábil A1 + 0,15

Bom C1 + 0,05

Regular E  - 0,03

Média D  0,00

 + 0,17Total

Esforço

Habilidade

Condições

Consistência

 

Fonte: A autora 

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 395), a partir da avaliação e após a 

obtenção do fator de ritmo, podemos obter o tempo normal, que é determinado pela seguinte 

equação: 

Tempo Normal = Tempo observado + Tempo observado * Fator de ritmo 

2.3.5.2. Determinação do fator de tolerância 

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p.395), nenhum trabalhador consegue 

manter um ritmo padrão durante todos os minutos do dia de trabalho. Três tipos de 

interrupções podem ocorrer, por isso, parcelas de tempo extra devem ser consideradas.  

Segundo SLACK (2009, p.259), as tolerâncias são fatores que não podem ser 

ignorados em um ambiente de produção intensa. São acréscimos feitos ao tempo normal para 

que os efeitos psicológicos e fisiológicos sejam minimizados. O valor das tolerâncias deve ser 

definido de acordo com cada ambiente de trabalho.  

Segundo Seleme (2012, p.102), quem executa a operação é um ser humano que tem 

características diferentes das máquinas e necessidades que devem ser consideradas nos 

cálculos do tempo padrão. Portanto, devemos considerar tolerâncias, uma vez que o tempo 

cronometrado e o tempo normal não consideram qualquer atraso que faça o operador incapaz 

de trabalhar continuamente durante todo o dia de trabalho.  

Para Barnes (1977, p.313), existem três tipos de tolerâncias a serem consideradas: 

tolerância pessoal, tolerância por fatiga e tolerância de espera. A tolerância pessoal deve ser 

considerada em função de necessidades pessoais do operador, por exemplo, necessidade de ir 

ao banheiro. Normalmente, um operador que trabalha 8h por dia sem períodos de descanso 

pré-estabelecidos, apresentará necessidades de tempo pessoal de 2 a 5% ao dia, 

aproximadamente 10 a 24 minutos.  
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Martins e Laugeni (2005, p.87) determinam que a tolerância por fadiga deve ser 

considerada para trabalhadores que ao longo do dia apresentam uma redução na 

produtividade, ou seja, apresentam cansaço pela execução do trabalho. Outras situações em 

que a fadiga ocorre e, portanto, a tolerância deve ser empregada, são em locais com 

problemas de baixa luminosidade, alto nível de ruído e temperaturas excessivas. Postos de 

trabalho mal projetados, locais de trabalho com cores de paredes inadequadas, locais 

insalubres, entre outros, são outros exemplos de situações em que a tolerância por fadiga deve 

ser considerada. A tolerância pode variar de 10% para trabalhos leves até 50% para trabalhos 

com condições inadequadas e insalubres. Normalmente, para locais de operações industriais 

normais, considera-se um percentual de 15% a 20% e para trabalhos em escritórios considera-

se 5% do tempo da operação. 

 A tolerância por espera, segundo Barnes (1977, p.315), podem ser evitáveis e 

inevitáveis. As esperas evitáveis, ou seja, feita intencionalmente pelo operador, devem ser 

desconsideradas no tempo da operação. Por exemplo, atraso no início da operação, término 

antes da hora prevista, utilização de tempo de tolerância pessoal em excesso, são esperas que 

não serão remuneradas e não devem ser consideradas na determinação do tempo padrão da 

operação. Já as esperas inevitáveis, como quebra de ferramentas, interrupção pelo supervisor, 

variação no material, limpeza e reparo no equipamento, pequenos ajustes, entre outros, devem 

ser considerados na determinação do tempo padrão e por isso são adicionadas as tolerâncias 

referentes a espera. O objetivo do analista e do supervisor deve ser sempre focado em 

eliminar a maioria dos atrasos por espera. 

Portanto, o fator de tolerância será a soma dos três percentuais de cada tipo de 

tolerância. No exemplo para o cálculo de tolerância do Seleme (2012, p.104) foram 

consideradas as seguintes tolerâncias para oito horas de trabalho: pessoal = 4%; fadiga 15% e 

de espera = 30 minutos para realização da limpeza do equipamento. Assim temos:  

Pessoal: 4% - 19,2 minutos 

Fadiga: 15% - 72,0 minutos 

Espera: 6,25% - 30,0 minutos 

TOTAL (Tt): 25,25% - 121,20 minutos 
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Em um dia de trabalho de oito horas temos 480 minutos, que é o tempo total 

disponível (Td), o valor total do tempo de tolerâncias é (Tt) e o fator de tolerância (Ft), pode 

ser calculado da seguinte maneira: Ft = Tt ÷ Td. 

Logo, de acordo com o exemplo acima, teremos um fator de tolerância Ft = 121,20 ÷ 

480 = 0,2525 que representa 25% do tempo total de trabalho em um dia. Após a determinação 

do Fator de Tolerância (Ft) e o do Tempo Normal, que podemos nos referir como TN, 

podemos finalmente determinar o tempo-padrão.  

2.3.5.3. Tempo-Padrão  

O tempo-padrão, segundo Niebel & Freivalds (2003, p. 395), é o tempo que um 

trabalhador totalmente qualificado e treinado, trabalhando em um ritmo padrão e exercendo 

um esforço médio, realiza a operação. 

De acordo com Gaither (2005) apud Junior et.al. (2015, p.84), “o tempo-padrão para 

cada elemento é constituído por duas partes, que são: o tempo básico, tempo levado por um 

trabalhador qualificado, que faz um trabalho qualificado com desempenho padrão; e a 

tolerância, concessões acrescentadas ao tempo básico para permitir descanso, relaxamento e 

necessidades pessoais” 

De acordo com Moreira (1993) apud Adriano et.al. (2011, p.3), o cálculo do tempo 

padrão pode ter dois objetivos, um é de identificar o custo industrial associado a um produto e 

o outro é o de poder avaliar, pela redução ou não do tempo-padrão, se houve melhorias no 

método de trabalho ao se aplicar um estudo de métodos.  

Indo mais além, o estudo de tempos e a definição do tempo-padrão podem auxiliar em 

outros diversas metodologias e aplicações, por exemplo, estimativa do custo de um novo 

produto a ser desenvolvido, balanceamento das linhas de produção, determinação da 

capacidade do sistema, planejamento e programação da produção, entre outros.  

Para determinação do tempo-padrão (TP), utilizamos o Tempo Normal (TN), que foi 

definido anteriormente e o Fator de Tolerância determinado para cada operação, de acordo 

com a equação 3, determinada por Niebel & Freivalds (2003, p. 395), a seguir:  

TP = TN + TN * Ft = TN + (1 * Ft) 

Considerando um Tempo Normal de 3 minutos e o Fator de Tolerância do exemplo 

anterior, de 25%, temos um tempo-padrão de 3,75 minutos.  
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2.4. Gerenciamento da Capacidade Produtiva  

Segundo Tubino (2007, p.1), “As empresas geralmente são estudadas como um 

sistema que transforma, via um processamento, entradas (insumos) em saídas (produtos) úteis 

aos clientes. Este sistema é chamado de sistema produtivo”. Portanto, gerir um sistema 

produtivo é um desafio que deve ser encarado com o objetivo de conhecer a operação da 

empresa com maior profundidade a cada dia. O estudo detalhado dos processos produtivos e a 

viabilização de recursos para o aumento da eficiência da produção são passos fundamentais 

para uma gestão efetiva.  

O aumento da capacidade de produção pode manter a qualidade dos produtos e gerar 

entregas mais rápidas em um período de tempo menor. Isto representa uma solução para que a 

empresa se mantenha competitiva e satisfaça seus consumidores, que estão cada vez mais 

exigentes. “A busca pela eficiência e rentabilidade leva as companhias a serem cada vez mais 

competitivas, rápidas e concentradas nas necessidades do cliente, sem que isso implique 

grandes investimentos. ” Calado & Calarge (2010, p.36). 

2.4.1. Metodologia OEE 

A metodologia OEE (Overall Effectiveness Equiment), ou eficiência global do 

equipamento, é uma alternativa para o gerenciamento da capacidade produtiva por meio de 

indicadores. Esta metodologia foca na otimização da produção por meio da redução de 

desperdícios, reduzindo os eventos de indisponibilidade de máquinas e equipamentos nas 

fábricas. Por meio da utilização de técnicas relacionadas ao conceito lean production 

(produção enxuta), o OEE proporciona ações guiadas por metas, resultando na redução de 

tempos de parada dos equipamentos e, consequentemente, um maior aproveitamento da 

capacidade produtiva (Calado & Calarge, 2010). 

Segundo Nakashima (1988) apud Calado & Calarge (2010), a utilização da 

metodologia OEE para gerenciamento da capacidade de produção, torna-se cada vez mais 

aplicável desde a década de 80. Ainda de acordo com Calado & Calarge (2010), empresas de 

pequeno e médio porte, observam vantagens na aplicação do método, devido ao impacto 

positivo nos custos.  

Para Dennis (2008), existem seis estados principais que para os equipamentos de 

manufatura podem apresentar, que representam perdas na produtividade: sem programa 

(exemplo: trabalhadores em greve), fora de programa (exemplo: máquina quebrada), parada 
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programada (exemplo: manutenção preventiva), melhorias (exemplo: alteração no processo), 

auxiliar (exemplo: falta de material) e produtivo (exemplo: produção regular para terceiros, ou 

retrabalho).  

De acordo com Hansen (2006) e Dennis (2008), a taxa de eficiência global do 

equipamento, OEE, é obtido através da multiplicação da taxa de disponibilidade pela taxa de 

performance (desempenho ou velocidade) e pela taxa de qualidade (perdas). Segundo Calado 

e Calarge (2010), além disso, esta metodologia possibilita a geração de outros indicadores, 

obtidos por coleta manual ou automática de dados online, que são: tempo médio de reparo, 

tempo médios de falhas e a produtividade efetiva total do equipamento.  

Segundo o estudo de caso apresentado por Calado e Calarge (2010), na revista Corte 

& Conformação, conduzido em uma empresa multinacional fabricante de eletrodomésticos 

com aproximadamente 34 mil funcionários, a implementação da metodologia OEE online, 

possibilitou a identificação da máquina “gargalo” da produção, e aliada a técnicas de 

melhoria, apresentou o crescimento de 15% no desempenho das máquinas, gerando aumento 

da produtividade. 

Portanto, aplicação da metodologia OEE mostra-se uma alternativa barata e eficaz no 

gerenciamento da produção, com foco em redução de perdas e controle da produtividade dos 

equipamentos. Além disso, a aplicação da metodologia de maneira online, por meio de 

sistemas de informação, permiti o acompanhamento e controle dos equipamentos a longa 

distância e possibilita uma melhor análise e rastreamento dos dados.    

2.5. Tipos de Layout de fábricas 

De acordo com Martins e Laugeni (2005, p.138), os tipos de layout para uma empresa 

industrial são: por processo ou funcional, em linha, celular, por posição fixa e combinados.   

2.5.1. Layout por processo ou funcional  

Layout por processo ou funcional apresenta todos os processos, equipamentos, 

operações e montagens do mesmo tipo desenvolvidos na mesma área. Com isso, existe o 

deslocamento do material pelos diferentes departamentos para a execução dos processos 

necessários. Este layout é vantajoso por ser flexível e poder atender a mudanças de demanda 

no mercado, fabricando produtos diversificados de quantidades variáveis (Martins e Laugeni, 

2005, p.138). 
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Segundo Moreira (2001), as características deste tipo de layout se tornam vantajosas 

para os casos de fábricas com linha variada de produtos. Cada produto passa pelos postos de 

trabalho necessários para conclusão de suas etapas produtivas, criando uma rede de fluxos de 

movimentações. Este layout é caracterizado por taxas de produção relativamente baixas, em 

comparação com o arranjo físico por produto, que apresente maior volume de produção.  

Além disso, as desvantagens destacadas por Moreira (2001), para este tipo de layout 

são os elevados estoques de material em processo, complexidade na programação e controle 

da produção para produtos variados e suas exigências particulares e os custos unitários 

maiores que no caso do arranjo físico por produto. A Figura 6, abaixo, apresenta este tipo de 

arranjo físico.  

 

Figura 6 - Representação de Arranjo Físico Funcional ou por Processo.  

Fonte: MIYAKE (2005, p.9) 

2.5.2.  Layout linear ou por produto  

Máquinas e estações são alocados de acordo com a sequência das operações, não 

permitindo caminhas alternativos para execução das operações, o material percorre um único 

caminho, determinado previamente (Martins e Laugeni, 2005, p.138). 

Segundo TOMPKINS et. al. (1996), as vantagens deste tipo de arranjo são: 

simplicidade e lógica do fluxo de materiais, tempo de produção por unidade relativamente 

baixo, movimentações reduzidas e controle simples da produção. Já as desvantagens 

destacadas são: interrupção da linha se uma máquina tiver problemas, mudanças nas 
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especificações/design do produto torna o layout obsoleto, o ritmo é determinado pela 

produção mais lente, ou seja, o gargalo e necessidade de investimentos em equipamentos 

especializados. A Figura 7, a seguir, monstra o exemplo de arranjo físico linear. 

 

Figura 7 - Representação de Arranjo Físico Linear ou por Produto. 

Fonte: MIYAKE (2005, p.11) 

2.5.3. Layout celular 

Este tipo de layout, também conhecido como célula de manufatura se caracteriza pela 

organização de todos os equipamentos e máquinas necessários para a fabricação do produto, 

no mesmo local.  Assim, o produto entra na célula em forma de matéria prima e sai acabado. 

Ou seja, ele se desloca dentro da célula em função das operações necessárias para sua 

fabricação.  

As vantagens são: a flexibilização em relação ao tamanho lote do produto, permitindo 

um elevado nível de qualidade e de produtividade, e além disso, permite a redução do 

transporte e movimentações de material e estoque (Martins e Laugeni, 2005, p.139).  

Este arranjo também é conhecido como mini fábricas de produção e é projetado para 

atender tipos comuns de peças que tenham máquinas e processo similares. Segundo Barbosa 

(1999), este tipo de layout representa um aumento de 10 a 20% na produtividade relacionada 

a mão de obra direta, em comparação com layouts tradicionais. Além disso, também provoca 

a diminuição de até 90% dos equipamentos de movimentação e manuseios de materiais. Outra 

vantagem é a redução de até 95% de estoques em processo e otimização do espaço, com a 
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diminuição de 50% da área requerida para fabricação dos produtos. A seguir, a Figura 8, 

apresenta um exemplo de arranjo celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIYAKE (2005, p.10) 

2.5.4. Outros Layouts 

Outros layouts definidos por Martins e Laugeni (2005, p.140): 

Layout de posição fixa: ou arranjo físico posicional, onde o material permanece fixo e 

as máquinas se deslocam até ele, para execução das operações necessárias. Para este arranjo, é 

recomendado um produto único em quantidades pequenas. Este é o caso de fabricação de 

produtos de grandes dimensões, como navios, turbinas, etc. 

Layout combinado: este arranjo prevê a combinação das vantagens dos layouts 

funcional e linear. 

 

 

 

Figura 8 - Representação de Arranjo Físico Celular. 
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3. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto foi composta por uma 

pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica consistiu na revisão 

sistemática da literatura por meio de artigos, livros e jornais relacionados ao tema proposto. 

Esta pesquisa teve o objetivo de selecionar autores e teorias relevantes da área para construir 

uma base teórica consolidada, servindo como suporte para o prosseguimento do projeto.  

Segundo Yin (2015, p.17), o estudo de caso é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo (o “caso”) em um contexto da vida real, onde os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidos. Para Yin (2015, p.18), a metodologia do 

estudo de caso é relevante pois beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 

teóricas e as utiliza para a condução da coleta e análise de dados.  

Para a execução do projeto, foi desenvolvida uma metodologia dividida em cinco 

fases: planejamento, preparação, execução do estudo de tempos, análises e elaboração do 

relatório conclusivo. A representação das fases do método utilizado para a execução deste 

projeto, segue abaixo na Figura 9: 

 

De maneira detalhada, a descrição de cada uma das cinco fases da metodologia é 

apresentada a seguir: 

3.1. Planejamento 

O planejamento foi realizado com o objetivo de obter informações relevantes sobre a 

empresa, seus processos produtivos e características importantes para a execução do estudo de 

tempos e posterior auxilio nas análises. Esta fase foi executada com base na metodologia 

proposta por BARNES (1977, p. 15), cinco passos para implementação de melhorias em um 

método já estabelecido: definição do problema, análise do problema, pesquisa de soluções 

possíveis, avaliação das alternativas e recomendações para ação. Ao final desta fase, as 

Figura 9 - Fases da metodologia utilizada no projeto 

Fonte: A autora 
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necessidades, limitações e objetivos da empresa, quanto ao estudo de tempos, estavam 

definidos.  

3.2. Preparação 

A fase de preparação teve como base a sequência de requisitos definidos por Maynard 

(1970) apud Seleme (2012, p. 84): revisão preliminar, análise das operações, consulta aos 

supervisores de produção, operador e operação. Portanto, foram definidas as operações a 

serem analisadas, houve a observação preliminar de algumas operações e foram definidos os 

recursos necessários para a realização do estudo de tempos. Além disso, foram definidos o 

método de observação e cronometragem das operações, o modo de abordagem aos operadores 

e as delimitações do estudo de tempos. Ou seja, esta fase representou a parte preliminar da 

execução do estudo de tempos, uma vez que dinâmica e organização da fábrica se tornaram 

conhecidas.  

3.3. Execução do estudo de tempos 

A fase de execução foi planejada e executada com base na combinação dos métodos 

mais relevantes de acordo com a teoria apresentada no referencial teórico deste projeto e em 

função das limitações apresentadas pela empresa. Logo, as etapas executadas são apresentadas 

resumidamente, a seguir:  

 Cronometragem dos ciclos de tempo observação dos detalhes de diferentes 

operações, com foco nas operações das peças, definidas pela gerência, como as 

mais relevantes;  

 Determinação do ritmo dos operadores; 

 Cálculo do tempo normal das operações; 

 Determinação da frequência das operações e cálculo do tempo frequenciado; 

 Determinação das tolerâncias para as operações, considerando as 

características particulares do ambiente produtivo, das operações e das 

máquinas; 

 Cálculo do tempo-padrão das operações cronometradas e transformação dos 

tempos-padrão em taxas de produção de peças por hora.  
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3.4. Análises dos resultados 

A fase de análise dos resultados foi definida por três tipos de análises. A primeira 

análise, a análise de confiabilidade dos tempos cronometrados, objetivava a determinação da 

confiança dos valores obtidos durante as cronometragens. Ao final desta análise, determinou-

se as observações válidas e poderiam prosseguir para a próxima análise. Além disso, também 

foi determinada a quantidade de operações que necessitam da continuação do estudo de 

tempos. 

A segunda análise foi a análise de comparação entre os tempos-padrão obtidos com o 

estudo de tempos das operações e as metas estimadas determinadas pela gerência e utilizadas 

como parâmetro de avaliação da performance da produção e dos funcionários. Esta análise 

apresentou resultados significativos que corroboram o que a teoria sobre estudos de tempos e 

padronização determinam: os parâmetros de produção não devem ser baseados em hipóteses e 

estimativas. Portanto, comprovou a importância da aplicação do estudo de tempos para 

determinação de tempos e parâmetros que traduzem a realidade dos ambientes produtivos.  

Por fim, a última análise visou a fornecer um diagnóstico preliminar sobre o do layout 

da fábrica e uma sugestão da reorganização do ambiente produtivo, a fim de garantir o melhor 

aproveitamento dos recursos e do espaço produtivo. 

3.5. Elaboração do relatório conclusivo 

A fase de elaboração do relatório de conclusão do projeto tem por função apresentar, 

de forma resumida, as considerações finais e conclusões. Além disso, tem por objetivo listar 

sugestões de implementações para projetos futuros a serem aplicados na empresa, para a 

garantia da melhoria contínua dos processos produtivos.  
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Apresentação da empresa 

A empresa em estudo apresentará um nome fictício denominado por “CT Usinagem”. 

Fundada em Chicago nos Estados Unidos há 70 anos, CT Usinagem é uma empresa familiar 

de pequeno porte no ramo de manufatura. Inicialmente a empresa fabricava peças usinadas 

para vagões de carga. Hoje em dia, CT atende a clientes das mais variadas indústrias como: 

automotiva, marítima, energia fluida, ferroviária, agricultura, óleo e gás, manuseio de 

materiais, fitness, lazer e de caminhões, fornecendo peças usinadas de diferentes geometrias, 

materiais, tamanhos e lotes.  

Além de investir em processos de usinagem de tecnologia avançada, CT Usinagem 

presa pelo rigoroso controle de qualidade de produção, entregas rápidas e no prazo e se 

preocupa em oferecer um excelente serviço de atendimento ao cliente. Para manter este 

padrão e continuar sendo reconhecida como fornecedor chave de seus clientes, CT Usinagem 

está sempre em busca de maneiras de aumentar a produtividade e eficiência de sua produção 

para atingir as metas da empresa, que são: manter 98% das entregas no prazo e ter 98% de 

satisfação dos clientes. 

4.1.1. Estrutura Organizacional 

A unidade de produção possui 65 mil pés quadrados divididos entre fábrica e depósito, 

onde mais de 40 funcionários qualificados nos processos de usinagem trabalham em dois 

turnos, desde o processo de aquisição e recebimento da matéria-prima até a embalagem e 

transporte dos produtos acabados. 

 Além da fábrica e depósito, existe o escritório, onde ficam concentrados cinco 

funcionários que se dividem em: Presidente, Gerente Administrativo, Gerente Geral, Gerente 

de Qualidade e Coordenador Logística de Materiais. Os supervisores de produção 1 e 2, do 

primeiro e segundo turno, respectivamente, reportam ao Gerente Geral e são responsáveis por 

supervisionar os operadores do chão de fábrica e por comunicar as informações e eventos do 

dia-a-dia de da produção com o escritório. Esta estrutura organizacional, caracterizada a 

estratégia enxuta de gerenciamento da empresa, é apresentada na Figura 10, a seguir.     
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4.1.2. Sistema de Gerenciamento de Recursos 

O sistema de gerenciamento de recursos da empresa (ERP, do inglês, Enterprise 

Resource Planning), foi implementado recentemente e trouxe grande contribuição para todos 

os departamentos. O sistema integra a maiorias das informações da empresa (produção, 

vendas, clientes, materiais, etc.), a única parte que não é integrada ao sistema é a parte de 

gerenciamento de ferramentas e acessórios das máquinas, que é terceirizada. O ERP é muito 

valorizado pelos gerentes pois auxilia na organização e obtenção de dados históricos de 

eventos importantes da produção. Entretanto, apesar de ter sido implementado há mais de dois 

anos, as funções e capacidade do sistema ainda não estão em total utilização, por questões de 

adaptação. 

4.1.3. Características dos processos de fabricação  

Os processos de fabricação diversificados englobam tanto o trabalho manual e 

experiente de seus antigos trabalhadores e quanto a utilização de máquinas de tecnologia 

avançada em manufatura. Um dos processos de fabricação utilizado pela empresa é a 

soldagem por fricção, processo relativamente moderno na indústria manufatureira, aplicado, 

por exemplo, na produção de eixos propulsores para motores de popa. Outros processos de 

fabricação utilizados são: torneamento, laminação, perfuração, fresamento, polimento, entre 

outros. As Figuras 11 e 12 apresentam algumas das peças da empresa. 

Figura 10 - Organograma da Empresa 

 Fonte: A autora 
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CT Usinagem produz peças sob demanda em volumes de 100 a 100.000 peças, de 

diferentes tamanhos e designs. O cliente envia o desenho técnico da peça, o desenho é 

ajustado para a realidade de produção das máquinas da empresa e a produção é planejada para 

entrar em execução. A empresa tenta manter estoques mínimos, reduzindo os custos de 

estocagem de matéria-prima e produtos acabados. O processo produtivo em geral inicia-se 

com o recebimento da matéria-prima (longas barras de metal) e é concluído na etapa de 

entrega das peças, embaladas, ao cliente.  

Figura 11 - Peça e máquina de soldagem por fricção 

Fonte: site da empresa 

Figura 12 - Peça e máquina de fresamento  

Fonte: site da empresa 

Figura 13 - Etapas de produção da peça 19 

Fonte: A autora 
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Como exemplo de um dos processos produtivos, a Figura 13 acima representa as 

etapas de fabricação da peça 19, de acordo com as informações do sistema ERP. O círculo 

verde representa o início do processo, ou seja, o momento que é registrada a entrada da ordem 

de trabalho no sistema e então, é iniciada a primeira operação do processo, que, neste caso, é a 

liberação do material. Normalmente, no sistema, todos os processos produtivos das peças são 

iniciados como a operação de liberação do material. A etapa de recebimento do material não é 

registrada no ERP. Os quadrados em azul representam as operações registradas no sistema. E 

por fim, o círculo vermelho representa o fim das etapas previstas no sistema para completar a 

ordem de trabalho.  

Para o exemplo em questão, foi analisada a ordem de trabalho nº 26406 que 

determinava a produção de 615 unidades da peça 19. Ou seja, a primeira etapa do processo, 

recebe um lote de 615 unidades de matéria-prima e a próxima operação só é iniciada após a 

conclusão de todas as 615 unidades da operação em processo. Para no fim, chegarem 615 

unidades do produto acabado à etapa final. A Tabela 5 a seguir, mostra a duração real de cada 

etapa para a fabricação desta ordem de trabalho. 

Fonte: A autora 

Como pode ser observado pelas informações extraídas do sistema ERP para a ordem 

de trabalho nº 26406 da peça 19, a produção iniciou-se no dia 6 de janeiro de 2015 com a 

aprovação e liberação das 615 unidades de matéria-prima pelo departamento de inspeção. A 

operação seguinte, de torneamento, iniciou alguns dias após a liberação do material e foi 

concluída após um mês, entretanto, teve aproximadamente 6 dias de produção dedicada a esta 

Data
# Ordem de 

Trabalho
# Op. Desc. da Operação

Centro de 

Trabalho

Qtd peças/ 

Ordem de 

Serviço

Hora/ 

Homem

Hora/ 

Maquina
Qtd Boa Início Fim Funcionário

06/01/2015 26406 10 LIBERAÇÃO 1020 615,00 0,00 0,00 615,00 07:38 07:38 F.A.

13/01/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 4,55 4,55 52,00 10:58 15:31 A.R.

14/01/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 8,57 8,57 100,00 07:00 15:34 A.R.

15/01/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 8,65 8,65 102,00 06:58 15:37 A.R.

16/01/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 4,98 4,98 67,00 06:59 11:58 A.R.

10/02/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 0,52 0,52 6,00 15:00 15:31 A.R.

11/02/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 8,55 8,55 107,00 06:58 15:31 A.R.

12/02/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 8,53 8,53 112,00 06:58 15:30 A.R.

13/02/2015 26406 40 TORNEAMENTO 2318 615,00 4,95 4,95 69,00 06:59 11:56 A.R.

13/02/2015 26406 50 INSP. PROCESSO I 1200 615,00 0,02 0,02 615,00 12:17 12:18 F.A.

09/03/2015 26406 80 MANDRILAMENTO 6503 615,00 3,72 3,72 300,00 11:47 15:30 B.V.

10/03/2015 26406 80 MANDRILAMENTO 6503 615,00 3,93 3,93 315,00 06:59 10:55 B.V.

10/03/2015 26406 90 LAVAGEM 8023 615,00 2,30 2,30 265,00 13:09 15:27 A.Q.

11/03/2015 26406 90 LAVAGEM 8023 615,00 3,17 3,17 346,00 07:01 10:11 A.Q.

11/03/2015 26406 100 INSP. PROCESSO II 1200 615,00 0,00 0,00 611,00 10:15 10:15 F.A.

18/03/2015 26406 120 INSP. FINAL 1215 615,00 0,00 0,00 611,00 10:25 10:25 G.V.

Tabela 5 - Informações das etapas de produção da ordem de trabalho 26406 para a peça 19 
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operação. Nos seis dias de produção, a operação de torneamento teve uma média de produção 

de 100 peças ao dia (em 8,5 horas de trabalho, nas quais considera-se 30 minutos de parada 

para almoço). Após isso, a operação de inspeção em processo I foi concluída em algumas 

horas. A operação de mandrilamento, foi concluída em dois dias e teve uma média de 100 

peças por hora. A operação de lavagem também foi concluída em mais dois dias com uma 

média de 100 peças por hora. A operação de inspeção em processo II foi concluída no mesmo 

dia da conclusão da lavagem e a operação de inspeção final foi finalizada, e, portanto, o 

produto final desta ordem de trabalho estava liberado para ser embalado e enviado no dia 18 

de março de 2015. 

Ainda em relação a Tabela 5, algumas observações importantes devem ser destacadas: 

por prática da empresa e determinação dos supervisores, para os processos de liberação, 

inspeções em processo e inspeção final, os funcionários apenas lançam as quantidades boas da 

operação no ERP, após a conclusão da etapa, por isso, o sistema não contabiliza a duração da 

operação. As operações de produção, ou seja, as que de fato agregam valor ao produto, como 

torneamento e mandrilamento devem ter suas horas de início e fim registradas no sistema, 

para o controle dos tempos e eficiência da produção. Outra informação interessante observada 

neste exemplo foi a perda de 4 unidades do produto no lote, aparentemente em algum 

momento da operação de mandrilamento para a operação de lavagem. Ao programar ordens 

de trabalho, gerência prevê estes tipos de perdas, portanto o lote requerido pelo cliente 

certamente era menor que 615 unidades.  

Maiores explicações e outras exemplos sobre o registro de informações das ordens de 

trabalho e dos relatórios gerados pelo sistema ERP serão detalhadas nas próximas seções.  

4.1.4. Características de Layout da Fábrica 

O layout da fábrica é organizado por departamentos, ou seja, é um layout por processo 

ou funcional, de acordo com definição de Martins & Laugeni (2005, p. 138). Máquinas de 

mesmo tipo são alocadas próximas. A Figura 14, a seguir, representa a planta baixa da 

empresa. Por uma questão de simplificação para facilitar a visualização e entendimento, não 

foram representadas todas as máquinas da fábrica, apenas as mais utilizadas e as que foram 

objeto de análise durante o estudo de tempos. Portanto, os espaços vazios na planta, são, na 

realidade, repletos de pallets, caixas, equipamentos, ferramentas e máquinas.  
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Figura 14 - Planta baixa da fábrica 

Fonte: A autora 
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Para melhor compreensão, as máquinas de mesmo tipo foram coloridas de mesma cor. 

A relação de cores, tipos de máquina e código de identificação nas máquinas e no sistema 

ERP, são detalhadas a seguir: 

 Verdes: Tornos – identificadas com códigos 23##; 

 Rosas: Fresas – identificadas com códigos 34##; 

 Pretas: Fresas (Hobber) - identificadas com códigos 60##; 

 Amarelas: Laminadoras - identificadas com códigos 40##; 

 Azuis escuras: Soldadoras por fricção - identificadas com códigos 45##; 

 Roxas: Prensadoras - identificadas com códigos 80##; 

 Laranjas: Máquina de serragem - identificadas com códigos 16##; 

 Vermelha: Máquina de mandrilar - identificadas com códigos 65##; 

 Azul claro: Máquina de polir - identificadas com códigos 20##; 

 Inspeção: O departamento de inspeção fica localizado ao lado das soldadoras 

por ficção e tem códigos de identificação no sistema iniciados com 12##.  

Na Figura 14, pode-se observar que grande parte das máquinas são alocadas em 

paralelo com outras máquinas. Na fábrica, as máquinas em paralelo possuem um 

tablado/tapete entre elas, que servem para o operador se posicionar e apoiar pequenas caixas e 

pallets com peças. Na representação acima, estes tapetes/tablados são os quadrados cinzas 

entre as máquinas.  

De acordo com o gerente geral, este tipo de arranjo foi idealizado para possibilitar o 

trabalho simultâneo de um operador em duas máquinas, resultando no aumento nas taxas de 

produção. Com este tipo de arranjo, as seguintes opções de alocação da produção em paralelo 

se tornam possíveis: 

 Alocação da mesma operação para a mesma peça em duas máquinas. 

Exemplo: um trabalhador executa a operação 40 (torneamento), da peça 19, 

simultaneamente nos tornos 2325 e 2320.  
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 Alocação de duas operações diferentes para a mesma peça em duas 

máquinas. Exemplo: um trabalhador executa a operação 40 (torneamento) e a 

operação 80 (mandrilamento), da peça 19, simultaneamente no torno 2321 e na 

máquina de mandrilar 6503.  

 Alocação duas operações de peças diferentes. Exemplo: um trabalhador 

executa a operação 40 (torneamento) da peça 19 e a operação 30 (fresamento), 

da peça 20, simultaneamente no torno 2319 e na fresa 3405. 

Com essas possibilidades de alocação, é possível otimizar a produção de peças com 

grandes lotes/demanda, ou quando surge alguma urgência. 

4.2. Estudo de tempos 

Mesmo com mais de 60 anos de existência, a empresa nunca teve um estudo de 

tempos e/ou métodos. Não há fluxo ou mapeamento dos processos. A principal razão para 

isto, é o fato dos funcionários possuírem longa experiência na empresa. Muitos estão lá há 10 

anos ou mais, por isso, dominam o conhecimento sobre o trabalho executado. No entanto, a 

realidade é a seguinte: os supervisores de produção informam as especificações da ordem de 

trabalho, como os prazos e detalhes da peça a ser produzida, e cada operador executa o 

trabalho da maneira que acha conveniente, de acordo com os anos de experiência na 

determinada operação. Portanto, apesar de as operações apresentarem baixa complexidade e 

todos os operadores seguirem o mesmo padrão de atividades requeridas para cada operação, 

não há uma sequência e padronização oficial e nunca houve um estudo de métodos e tempos.  

Durante a implementação do sistema ERP na empresa, foi solicitado que o gerente 

geral informasse os tempos-padrão de cada operação para que o sistema fosse capaz de gerar 

parâmetros para os relatórios de eficiência de produção. Como a empresa tem uma equipe de 

gestão enxuta, o gerente geral e nenhum outro gestor seriam capazes de parar suas atividades 

para medir os tempos e estabelecer padrões para as operações. Como a maioria dos 

funcionários, o gerente geral trabalha lá por cerca de 10 anos, por isso, ele criou os padrões 

com base no conhecimento e experiência, dele e de outros funcionários, sobre cada operação. 

Ou seja, as metas de produção de peças/hora para cada operação, no sistema ERP, são metas 

estimadas.  
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4.2.1. Planejamento  

O planejamento foi realizado de acordo com os cinco passos para implementação de 

melhorias em um método já estabelecido, definidos por BARNES (1977, p. 15). Para isso, 

devemos: definir o problema, analisá-lo, pesquisar soluções possíveis, avaliar alternativas e 

recomendar ações de melhoria. Logo, estes foram os passos que guiaram as definições e 

planejamento necessários para o início do estudo de tempos. Os passos são detalhados a 

seguir.  

 Passo 1: Definição do problema: Ao identificar que as metas estimadas não condiziam 

com a realidade dos resultados apresentados nos relatórios diários de eficiência da 

produção, o gerente geral percebeu a necessidade da execução de um estudo de tempos 

nas operações e este se tornou um problema para a empresa. Após isso, em maio de 2015, 

ocorreu a contratação da autora do presente estudo para um estágio de verão na empresa. 

O principal objetivo do estágio era a execução do estudo de tempos, com a meta de, ao 

fim do estudo, obter os tempos-padrão para as principais operações. 

 Passo 2: Análise do problema: A principal restrição para o estudo era o tempo. Como o 

estágio era de verão, a aplicação do estudo de tempos para obtenção de tempos-padrão 

condizentes com a realidade da empresa deveria ocorrer em aproximadamente três meses. 

Portanto, os critérios e especificações do estudo de tempos deveriam atender a limitação 

de tempo.  

 Passo 3: Pesquisa de soluções possíveis: A solução encontrada pela gerência para a 

restrição de tempo foi a restrição do estudo às operações das principais peças da empresa. 

Para isso, era necessário um acompanhamento diário no sistema ERP, para verificação das 

operações em execução no dia e com isso, a elaboração de um planejamento para 

otimização das observações.  

CT Usinagem é caracterizada por ser uma fábrica customizada pelas necessidades de seus 

clientes, por isso, mais de 80 diferentes tipos de peças já foram produzidas na empresa. As 

principais peças da empresa, determinadas pela gerência, são as 9 peças que têm maior 

demanda e, portanto, encontram-se, quase sempre, em constante produção. Estas peças 

envolvem um conjunto de 105 diferentes operações. Para restringir este número e garantir 

que as principais operações fossem observadas durante o estudo de tempos, foi definido, 

em consenso com a gerência e supervisores de produção, que as operações que não 
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adicionam valor ao produto, como as operações de inspeção, lavagem das peças, liberação 

de material, entre outras, não deveriam ser o foco do estudo de tempos. Por fim, sobraram 

44 operações como foco para observações.  

 Passo 4: Avaliação das alternativas: Dentre os mais de três métodos para definição de 

tempos-padrão existentes, segundo Niebel & Freivalds (2003, p. 373), estimativas, 

registros históricos e técnicas de medidas de tempo, foi determinado, pela gerência, que o 

estudo de tempos seria a aplicação das técnicas de medidas de tempo de observações 

diretas e cronometragem das operações, com base em registros históricos para substituir as 

metas de produção atuais, definidas por estimativas.  

 Passo 5: Recomendações para ação: Inicialmente, o gerente geral promoveu 

treinamentos e informações sobre a utilização do sistema ERP, sobre os processos de 

produção e gestão da empresa e detalhes sobre as operações, máquinas, peças e ciclos de 

produção à estagiária, autora deste projeto, e responsável por executar as observações e 

cronometragens.  

As primeiras experiências no chão de fábrica foram com o gerente geral, que apresentou a 

dinâmica das máquinas, das operações e dos operadores e mostrou como as 

cronometragens dos tempos de ciclo das operações deveriam acontecer. No primeiro teste, 

ao cronometrar os tempos de uma operação, ocorreu o primeiro “problema”. O operador 

ficou visivelmente desconfortável e incomodado ao perceber que o gerente geral e a nova 

estagiária estavam observando sua operação. A partir disso, ficou claro que esta não seria 

uma tarefa fácil, a cronometragem e observação de operação de trabalhadores experientes 

poderia causar desconforto, dúvidas e insegurança. Por isso, tornou-se necessário a 

elaboração de estratégias de aproximação e abordagens aos trabalhadores, assim, eles 

entenderiam que objetivo do estudo não era julgá-los e sim, ajuda-los, e para isso,  era 

essencial a cooperação dos mesmos com o  estudo.  

No dia seguinte a este espisódio, o gerente geral e o presidente convocaram uma reunião 

geral com todos os operadores para comunicar a todos o propósito, a importância e os 

benefícios do estudo de tempos para a empresa. Além disso, eles informaram que, a partir 

daquele momento, a nova estagiária de engenharia de produção estaria constantemente 

cronometrando o tempo da maioria das operações. 
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4.2.2. Preparação  

A preparação para o estudo de tempos teve início com os eventos citados 

anteriormente, que representaram a sequência de requisitos definidos por Maynard (1970) 

apud Seleme (2012, p. 84): revisão preliminar, análise das operações, consulta aos 

supervisores de produção, operador e operação. Estes requisitos foram atendidos por 

treinamentos e obtenção de informações importantes sobre detalhes dos processos produtivos, 

observações diretas preliminares com o gerente geral, alinhamento dos objetivos do estudo 

entre a analista de tempos, os operadores e os supervisores de produção.  

Após isso, iniciou-se a busca pelo melhor método para realizar as cronometragens, 

incluindo estratégias de abordagens aos operadores, método de registro dos tempos de ciclo, e 

outras informações relevantes para o início das cronometragens.  

4.2.2.1. Recursos utilizados para a realização do estudo de tempos 

 Cronômetro eletrônico com memória de tempo (lap time): para obter amostras de 

tempos consecutivas e o tempo total acumulado. 

 Folha de observação de tempos: formulário criado para ser impresso e auxiliar não 

processo de anotação das informações e detalhes importantes relacionados a operação 

cronometrada. A seguir, a Figura 15, representa o modelo da folha utilizada:  

4.2.2.2. Estratégias para abordagem e observações 

Segundo Niebel & Freivalds (2003, p. 15), trabalhadores tendem a temer estudos de 

tempos e métodos, por entenderem que os resultados levarão a um aumento na produtividade. 

Figura 15 - Formulário de observações de tempos 

Fonte: A autora 

Data Hora # Peça Operação 

Centro 

de 

Trabalho 

Amostras de tempos (minutos e 

segundos) 
Comentários 
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E segundo eles, isso pode representar a diminuição da parcela de trabalho executada por eles e 

consequentemente, a redução do pagamento.  Por isso, eles precisam ser convencidos do fato 

que estes estudos podem representar uma diminuição nos custos e isso beneficia a eles, como 

consumidores, e também como trabalhadores. Com preços mais atrativos, o mercado se torna 

mais amplo e o resultado disto é a geração de mais empregos com o crescimento da demanda 

por trabalho.   

Portanto, juntamente com a definição do passo-a-passo da rotina diária de 

observações, foram traçadas estratégias para facilitar a abordagem aos operadores. A 

sequência de passos para a abordagem e execução das observações, definida em consenso 

com o gerente geral, é apresentada a seguir: 

1- Abrir a seção de “ordens de serviços em andamento no dia” no sistema ERP para 

checar as peças em operação, centro de trabalho e operador.   

2- Dirigir-se ao centro de trabalho onde a operação de interesse está sendo executa com o 

cronômetro e a folha de observação impressa. 

3- Abordar o operador, explicar o objetivo e o procedimento do estudo de tempos. 

4- Perguntar se existe alguma dúvida sobre o procedimento e solicitar que o operador 

explique as tarefas e passos necessários para completar um ciclo daquela operação. 

5- Observar alguns ciclos antes de começar a cronometragem para ter a certeza do 

entendimento do processo. 

6- Iniciar a cronometragem quando o operador pressionar o botão de iniciar a máquina.  

7- Pressionar o botão de memória “lap time” toda vez que o operador pressionar o botão 

iniciar novamente. 

8- Registrar todos os tempos e informações no formulário. 

Além disso, alguns lembretes importantes foram definidos para a garantia de 

resultados precisos:  

 Concentrar-se nos movimentos do operador;  

 Ficar alerta para hesitações, perdas de movimento, desorientações do operador, o 

desempenho normal de um operador treinado não apresenta essas características; 
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 Eliminar ou ignorar interrupções e eventos que não são do controle do operador; 

 Evitar um viés tendencioso ao observar operadores rápidos e lentos em sucessão. 

4.2.2.3. Divisão da operação em elementos 

De acordo com Seleme (2012, p. 87), a divisão da operação em elementos deve ser 

definida em conjuntos pelos gerentes e supervisores de produção. A gerência da empresa 

definiu que não havia necessidade de uma divisão das operações em elementos menores, pelas 

limitações tempo e por entender que o padrão de atividades necessárias para conclusão das 

operações era conhecido e executado pelos operadores.  

Portanto, o nível de profundidade se limitou ao tamanho dos ciclos. A cronometragem 

deveria ser dividia apenas entre os ciclos, não em partes menores que isso. No entanto, de 

uma maneira indireta, a divisão da operação em elementos acontecia no âmbito das 

observações, ao ponto que durante e depois das cronometragens, o passo a passo executado 

pelo operador era registrado pela analista de tempos na parte de “observações” da folha de 

registros. Assim, em caso de divergências em relação ao tempo observado, estas anotações 

seriam utilizadas para determinar se a execução das atividades foi conforme o padrão 

conhecido pela empresa.    

4.2.2.4. Determinação do número de ciclos 

A determinação preliminar, na fase de preparação, do número de ciclos necessários 

para a execução do estudo de tempos, não ocorreu devido a um consenso entre a gerência e os 

supervisores, em função da limitação de tempo. Portanto, preliminarmente, houve o consenso 

de que o número de observações ideal seria o máximo possível para cada operação. 

Apesar de a determinação do número de ciclos não ter ocorrido preliminarmente, após 

a execução dos observações e cronometragens, houve a verificação do erro e confiabilidade 

dos tempos obtidos. Esta verificação será detalhada mais à frente.  

4.2.3. Execução do estudo de tempos 

Finalmente, após o planejamento e preparação, a parte da execução do estudo de 

tempos foi iniciada com as cronometragens e observações diretas das operações. Para isso, a 

rotina de analista de tempos, incluía a tarefa de, todo dia pela manhã, analisar, no sistema 

ERP, as operações em execução no dia.    
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4.2.3.1. Relatório de ordens de trabalho ativas 

O chão de fábrica possui estações de computadores conectados ao sistema ERP, onde 

os operadores inserem informações sobre as operações que estão trabalhando. No início de 

cada turno, os operadores informam os detalhes da operação no sistema (nº da ordem de 

trabalho, identificação da peça, operação a ser trabalhada e centro de trabalho). Estas 

informações ficam disponíveis no relatório de ordens de trabalho ativas, apresentado na 

Tabela 6, a seguir: 

Tabela 6 - Relatório de ordens de trabalho ativas 

Fonte: CT Usinagem 

Algumas informações como o nome dos funcionários e identificação do número das 

peças foram substituídas por nomes e valores genéricos, por uma questão de sigilo das 

informações da empresa. Entretanto, estas substituições, que serão feitas ao longo de todo o 

projeto, não prejudicam a compreensão das informações.  

RELATÓRIO DE ORDENS DE TRABALHO ATIVAS 

Data Funcionário 

# Ordem 

de 

Trabalho 

# 

Operação 
# Peça 

Hora 

Início 

Hora 

Fim 

Centro 

de 

Trabalho 

Descrição da Operação 

04/06/2015 M.A. 26366 65 13 08:04   POL POLIMENTO 

04/06/2015 W.K. 9998 10 ITEM DIVERSO 07:32   1000 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

DE MÁQUINA 

03/06/2015 F.A. 26627 150 10     1250 INSPEÇÃO FINAL 

03/06/2015 F.A. 26570 140 6     1250 INSPEÇÃO FINAL 

03/06/2015 F.A. 26453 185 16     1250 INSPEÇÃO FINAL 

04/06/2015 J.F. 26636 70 14 07:00   2301 TORNEAMENTO 

04/06/2015 S.K. 26660 20 12 07:02   2301 TORNEAMENTO 

04/06/2015 S.KO. 26427 20 5 07:04   2302 TORNEAMENTO 

04/06/2015 R.R.JR. 26692 40 3 07:16   231 TORNEAMENTO 

04/06/2015 A.B. 26580 20 9 07:00   2310 TORNEAMENTO 

04/06/2015 S.K. 26672 20 7 07:02   2313 TORNEAMENTO 

04/06/2015 F.D. 26663 20 4 06:58   2314 TORNEAMENTO 

04/06/2015 S.KO. 26650 110 10 07:04   2316 TORNEAMENTO 

04/06/2015 A.G. 26654 40 11 06:59   2318 TORNEAMENTO 

04/06/2015 A.G. 26662 20 15 07:14   2319 TORNEAMENTO 

04/06/2015 J.S. 26662 20 15 07:02   2319 TORNEAMENTO 

04/06/2015 Y.V. 26688 20 6 07:01   2321 TORNEAMENTO 

04/06/2015 A.B. 26673 40 2 07:00   2324 TORNEAMENTO 

04/06/2015 D.R. 26366 20 13 07:00   2329 TORNEAMENTO 

04/06/2015 A.G. 26662 30 15 07:14   3405 FRESAMENTO 

04/06/2015 J.S. 26662 30 15 07:02   3405 FRESAMENTO 

04/06/2015 K.K. 26677 80 8 07:01   3409 PERFURAÇÃO 

04/06/2015 M.F. 26660 30 12 06:58   3410 FRESAMENTO 
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4.2.3.2. Análise de operações em execução 

Após a obtenção do relatório de operações em execução, o próximo passo da rotina 

diária era ir até a fábrica e encontrar os centros de trabalho das operações escolhidas para 

iniciar as observações e cronometragens.  

O último passo da rotina diária é, após todas as observações do dia, inserir as 

informações da versão física da folha de observações para a versão digital. A Figura 16 

abaixo, demonstra as informações obtidas com observações da peça 19, incluindo: data das 

observações, horário de início, peça em execução, número da operação, operado, centro de 

trabalho, os tempos cronometrados convertidos para minutos e média de cada observação. O 

total de observações realizadas para a peça 19 foi igual a três, onde, a operação 40, foi 

observada durante a sua execução em paralelo em duas máquinas, 2318 e 2326.  

Figura 16 - Informações sobre operações observadas para a peça 19 

 Fonte: A autora 

Como relatado anteriormente, para otimizar a execução e determinar o foco do estudo 

de tempos, devido a limitação de tempo, a gerência informou as 9 peças mais importantes da 

empresa. Pelo mesmo motivo explicado na seção acima, estas peças tiveram suas 

identificações originais substituídas, de acordo a conversão adotada para a representação das 

peças durante o estudo, a listagem das 9 peças selecionadas é a seguinte: peça 2, peça 3, peça 

10, peça 13, peça 14, peça 15, peça 16, peça 18, peça 19 e peça 20. 

  As 9 peças selecionadas possuem aproximadamente 105 operações registradas no 

sistema ERP. Mas, por determinação da gerência, o foco das cronometragens seria em 

operações que adicionam valor ao produto. Logo, operações como de inspeção, embalagem, 

liberação de material, entre outras que não adicionam valor direto ao produto final, não 

representavam necessidade de cronometragem. Portanto, excluindo as operações de valor não 

agregado ao produto, um total de 44 operações, das peças selecionadas, deviam ser 

observadas.    

Dentre estas 44 operações de valor agregado às 9 peças de foco do estudo de tempos, 

24 foram cronometradas. O desvio se dá pelo fato de que, mesmo por serem operações de 
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peças que são produzidas com maior frequência na fábrica, algumas operações não entraram 

em operação durante os três meses do período de realização do estudo de tempos. Portanto, 

quando nenhuma das operações, definidas como o foco do estudo, estavam em operação, 

outras operações de diferentes peças foram cronometradas, resultando em um total geral de 57 

observações de diferentes operações durante todo o estudo de tempos.  

A relação de peças selecionadas com a listagem de operações consideradas de valor 

agregado e o destaque para as operações cronometradas são representadas pela Figura 17 

adiante. 

10 SERRAGEM 60 SOLDAGEM POR FRICÇÃO 20 TORNEAMENTO

20 TORNEAMENTO 70 TORNEAMENTO 25 ESMERILHAMENTO

30 PERFURAÇÃO 80 PERFURAÇÃO 30 ESMERILHAMENTO

40 ESTAMPAGEM 90 LAMINAÇÃO 50 SOLDAGEM POR FRICÇÃO

50 LAMINAÇÃO 65 POLIMENTO

100 SOLDAGEM POR FRICÇÃO

110 TORNEAMENTO 30 SOLDAGEM POR FRICÇÃO

120 FRESAMENTO (HOBB) 40 TORNEAMENTO 20 TORNEAMENTO

130 ESMERILHAMENTO 60 FRESAMENTO 30 ESTAMPAGEM

70 LAMINAÇÃO 40 LAMINAÇÃO

110 REBARBAÇÃO 80 TORNEAMENTO

20 SOLDAGEM POR FRICÇÃO 100 SOLDAGEM POR FRICÇÃO

30 TORNEAMENTO 110 TORNEAMENTO

40 PERFURAÇÃO 15 SERRAGEM 130 FRESAMENTO (HOBB)

50 LAMINAÇÃO 20 TORNEAMENTO 140 ESMERILHAMENTO

30 LAMINAÇÃO

40 TORNEAMENTO

40 TORNEAMENTO 50 LAMINAÇÃO 20 TORNEAMENTO

80 MANDRILAMENTO 30 FRESAMENTO

PEÇA 15

PEÇA 20

PEÇA 18

PEÇA 2 PEÇA 3 PEÇA 10

PEÇA 13

PEÇA 19

PEÇA 14

 

Figura 17 - Operações cronometradas dentre as 9 peças de foco 

Fonte: A autora 

Por fim, a partir do total de 57 observações cronometradas, a Tabela 7, a seguir, 

demonstra a quantidade de observações realizadas para cada tipo de operação cronometrada e 

o percentual de cada tipo de operação sobre o total. A operação de torneamento teve o maior 

número de observações, contabilizando 31 observações e a operação de fresamento ficou em 

segundo lugar com 9 observações.  
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 Tabela 7 – Quantidade e percentual de observações para cada tipo de operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

Dentre as 57 observações (cronometragens) realizadas, 39 foram observações das 

peças mais importantes. A Tabela 8 mostra as operações cronometradas das peças mais 

importantes. Para estas 9 peças mais importantes, as operações cronometradas variaram entre 

torneamento, fresamento, soldagem por fricção, esmerilhamento, polimento, laminação e 

mandrilamento. Algumas destas operações foram observadas mais de uma vez, o que significa 

que a operação teve seu ciclo cronometrado em diferentes dias ou horários, totalizando um 

total de 39 observações.  

 

 

 

 

 

 

 

Operação 
Quantidade de 
Observações 

Percentual 

Torneamento 31 54,39% 

Fresamento 9 15,79% 

Soldagem por fricção 5 8,77% 

Serramento 2 3,51% 

Fresamento (Hobb) 2 3,51% 

Esmerilhamento 2 3,51% 

Prensamento 1 1,75% 

Polimento 1 1,75% 

Laminação 1 1,75% 

Mandrilamento 1 1,75% 

Perfuração 1 1,75% 

Perfuração 1 1,75% 

Total Geral 57 100,00% 
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Tabela 8 - Quantidade de observações para cada operação das peças mais importantes 

Peça # Operação Operação 
Quantidade de 

Observações 

PEÇA 2 

20 Torneamento 1 

110 Torneamento 1 

120 Fresamento (Hobb) 1 

PEÇA 3 60 Soldagem por fricção 1 

PEÇA 10 

20 Torneamento 2 

25 Esmerilhamento  1 

50 Soldagem por fricção 1 

65 Polimento 1 

PEÇA 13 

30 Torneamento 4 

40 Fresamento 1 

50 Laminação 1 

PEÇA 14 

30 Soldagem por fricção 1 

40 Torneamento 1 

60 Fresamento 1 

PEÇA 15 20 Torneamento 2 

PEÇA 18 

20 Torneamento 2 

80 Torneamento 1 

100 Soldagem por fricção 1 

110 Torneamento 1 

130 Fresamento (Hobb) 1 

PEÇA 19 
40 Torneamento 2 

80 Mandrilamento 1 

PEÇA 20 
20 Torneamento 5 

30 Fresamento 5 

Total Geral   39 

Fonte: A autora 

4.2.3.3. Avaliação de ritmo dos operadores 

De acordo com as quatro categorias de avaliação de ritmo do operador, apresentadas 

por BARNES (1977, p.298), para este estudo de tempos, foi considerado, em consenso com o 

gerente geral e os supervisores de produção, que o ritmo para o estudo de tempos é de 100%, 

com a escolha prévia de operadores de máquina com habilidades médias, com experiência e 

esforço medianos.  

Além disso, pelo fato de a empresa não apresentar um departamento de Engenharia de 

Métodos, vale ressaltar que as condições de trabalho dos operadores nas máquinas foram 

analisadas e consideradas, também em consenso com a gerência, condições medianas ou boas. 

Também foi observado e discutido com os supervisores de produção que a consistência de 

trabalho é média, devido a organização da fábrica e a ampla experiência dos operadores de 
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mais de 10 anos na fábrica. A Tabela 9 abaixo apresenta matriz de cálculo do fator de ritmo 

durante a avaliação de ritmo dos operadores, realizada na CT Usinagem.  

Tabela 9 - Avaliação de Ritmo dos Operadores 

Médio D 0,00

Médio D 0,00

Média D  0,00

Média D  0,00

0Total

Habilidade

Esforço

Condições

Consistência

 

Fonte: A autora 

4.2.3.4.    Determinação do tempo normal das operações 

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p. 395), o princípio básico de avaliar o 

ritmo do operador durante o estudo é determinar o tempo normal. Com o resultado do cálculo 

do fator de ritmo, demonstrado acima, igual a 0, não há acréscimo e redução no tempo 

observado. Portanto, temos o tempo normal resultante igual ao tempo observado. 

A Tabela 10, a seguir, mostra o cálculo do tempo normal para as operações da peça 

19. Como convenção as operações em paralelo executadas pelo mesmo operador, têm suas 

linhas coloridas com a mesma cor, na tabela geral de tempos.    

Fonte: A autora 

A tabela com todos os 57 tempos normais calculados e suas informações relevantes, 

encontra-se no APÊNDICE A deste projeto.  

 

 

 

 

Tabela 10 - Tempo Normal para peça 19 
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Data Hora Peça Operador # Operação Operação

Centro 

de 

Trabalho

Tempo médio 

de ciclo 

observado 

(min.)

Ritmo
Tempo 

normal
Frequência 

Tempo 

Frequenciado

22/05/2015 01:17 14 A.B. 40 Torneamento 2324 4,07 100% 4,07 1 4,07

22/05/2015 01:38 4 A.B. 20 Torneamento 2310 15,91 100% 15,91 1 15,91

22/05/2015 02:15 16 S.G. 20 Torneamento 2302 3,32 100% 3,32 1 3,32

22/05/2015 02:30 18 S.G. 110 Torneamento 2316 7,67 100% 7,67 1 7,67

27/05/2015 10:50 5 A. 40 Prensamento 8002 0,17 100% 0,17 1 0,17

27/05/2015 11:20 10 D.R. 20 Torneamento 2329 1,98 100% 1,98 1 1,98

27/05/2015 11:45 9 D.R. 20 Torneamento 2329 4,49 100% 4,49 1 4,49

29/05/2015 08:30 14 W.K. 60 Fresamento 3411 5,20 100% 5,20 1/3 1,73

01/06/2015 01:30 13 B.V. 50 Laminação 4001 0,42 100% 0,42 1 0,42

01/06/2015 02:00 2 A.GA. 120 Fresamento (Hobb) 6003 6,66 100% 6,66 1 6,66

01/06/2015 02:00 18 A.GA. 130 Fresamento (Hobb) 6002 6,32 100% 6,32 1 6,32

02/06/2015 02:30 20 J.S. 20 Torneamento 2319 3,71 100% 3,71 1 3,71

02/06/2015 02:30 20 J.S. 30 Fresamento 3405 3,81 100% 3,81 1 3,81

02/06/2015 10:00 10 R.M. 25 Esmerilhamento 5101 0,19 100% 0,19 1 0,19

02/06/2015 10:30 6 I.K. 20 Serramento 1601 1,68 100% 1,68 1/4 0,42

02/06/2015 10:55 6 I.K. 20 Serramento 1604 1,57 100% 1,57 1/4 0,39

02/06/2015 11:30 19 B.V. 80 Mandrilamento 6503 0,62 100% 0,62 1 0,62

03/06/2015 01:54 19 A.R. 40 Torneamento 2318 6,20 100% 6,20 1 6,20

03/06/2015 01:54 19 A.R. 40 Torneamento 2326 6,21 100% 6,21 1 6,21

4.2.3.5. Determinação da frequência das operações    

Além do ritmo, é importante determinar a frequência da operação. A frequência 

representa a quantidade de peças produzidas durante um ciclo. Na Tabela 11 a seguir, mostra 

os tempos cronometrados, tempos normais e tempos frequenciados para alguns casos. Por 

exemplo, como observado abaixo, a operação 60, de fresamento, para a peça 14, opera 3 

peças ao mesmo tempo. Portanto, a frequência é representada por 1/3, que significa 1 ciclo 

para 3 peças. O tempo frequenciado é determinado pela multiplicação do tempo normal (5,2 

minutos) pela frequência (1/3), que resulta no tempo de 1,73 minutos para cada peça ser 

produzida. 

Fonte: A Autora. 

A tabela com todos os 57 tempos frequenciados calculados e suas informações 

relevantes, encontra-se no APÊNDICE A deste projeto. 

4.2.3.6. Determinação da tolerância geral das operações 

Para determinar as tolerâncias das operações, foram analisadas as características de 

cada operação para determinar em que situações as tolerâncias deveriam ser aplicadas, quais 

seriam essas tolerâncias e seus valores. Para facilitar a determinação dos valores de tolerância, 

durante e depois das observações, a operação era classificada entre quatro categorias: 

 

Tabela 11 - Tempos frequenciados 
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Ciclo Duração

Menos que 1 minuto Muito curto

Entre 1 e 4 minutos Curto

Entre 4 e 10 minutos Longo 

Mais  que 10 minutos Muito longo

 Duração da operação: Tempo de duração de um ciclo da operação (do início 

de um ciclo ao início de outro). De acordo com a Tabela 12, a seguir: 

 

 

 

 

 Controle de ritmo da operação: Ritmo determinado pela máquina 

(automático e pouco variável) ou ritmo determinado pelo operador (variável) – 

Algumas máquinas são automáticas, por isso, o operador não precisa apertar o 

botão de iniciar a cada ciclo, mas deve estar atento ao acúmulo de peças 

prontas e aproximadamente a cada 30 minutos precisa verificar se máquina 

está operando sem qualquer problema. Além disso, o operador precisa inserir 

matéria prima na máquina constantemente. Qualquer parada na máquina 

representa um grande impacto na taxa de produção para aquela operação. Para 

máquinas que tem o ritmo controlado pelo operador, o ciclo só inicia quando o 

operador pressiona o botão iniciar, logo, o ritmo depende do desempenho do 

operador.  

 Número de máquinas por operador: número de máquinas que cada operador 

opera ao mesmo tempo. O limite possível é o máximo de duas.  

Para determinar os valores para cada tipo de tolerância, foi feita uma análise geral das 

condições de trabalho e, a partir disso, a gerência da empresa, determinou que o fator de 

tolerância geral deveria ser 15%. Este valor foi definido pela soma dos três tipos de 

tolerâncias e seus valores determinados pela empresa. 

 Necessidades Pessoais = 3%; 

 Fadiga = 8%;  

 Atrasos = 4%. 

Resultando em um total de 15% de tolerância para cada operação. A justificativa da 

adoção dos valores apresentados acima, pela gerência, se dá ao fato de a empresa permitir 30 

Tabela 12 - Classificação de duração do ciclo 

 

 

 

Fonte: A Autora 
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Data Hora Peça Operador
# 

Operação
Operação

Centro 

de 

Trabalho

Tempo médio 

de ciclo 

observado 

(min.)

Ritmo
Tempo 

normal

Frequên

cia 

Tempo 

Frequen

ciado

Tolerâncias                         

(Nec. Pessoais = 

3%; Fadiga = 8%; 

atrasos = 4%)

Tempo 

Padrão

Peças / 

Hora

22/05/2015 01:17 14 A.B. 40 Torneamento 2324 4,07 100% 4,07 1 4,07 15% 4,67 12,83

22/05/2015 01:38 4 A.B. 20 Torneamento 2310 15,91 100% 15,91 1 15,91 15% 18,29 3,28

22/05/2015 02:15 16 S.G. 20 Torneamento 2302 3,32 100% 3,32 1 3,32 15% 3,82 15,70

22/05/2015 02:30 18 S.G. 110 Torneamento 2316 7,67 100% 7,67 1 7,67 15% 8,82 6,80

27/05/2015 10:50 5 A. 40 Prensamento 8002 0,17 100% 0,17 1 0,17 15% 0,20 306,91

27/05/2015 11:20 10 D.R. 20 Torneamento 2329 1,98 100% 1,98 1 1,98 15% 2,27 26,39

27/05/2015 11:45 9 D.R. 20 Torneamento 2329 4,49 100% 4,49 1 4,49 15% 5,16 11,62

29/05/2015 08:30 14 W.K. 60 Fresamento 3411 5,20 100% 5,20 1/3 1,73 15% 1,99 30,08

01/06/2015 01:30 13 B.V. 50 Laminação 4001 0,42 100% 0,42 1 0,42 15% 0,48 124,22

01/06/2015 02:00 2 A.GA. 120 Fresamento (Hobb) 6003 6,66 100% 6,66 1 6,66 15% 7,66 7,83

01/06/2015 02:00 18 A.GA. 130 Fresamento (Hobb) 6002 6,32 100% 6,32 1 6,32 15% 7,26 8,26

02/06/2015 02:30 20 J.S. 20 Torneamento 2319 3,71 100% 3,71 1 3,71 15% 4,27 14,05

02/06/2015 02:30 20 J.S. 30 Fresamento 3405 3,81 100% 3,81 1 3,81 15% 4,38 13,69

02/06/2015 10:00 10 R.M. 25 Esmerilhamento 5101 0,19 100% 0,2 1 0,19 15% 0,22 278,79

02/06/2015 10:30 6 I.K. 20 Serramento 1601 1,68 100% 1,68 1/4 0,42 15% 0,48 123,92

02/06/2015 10:55 6 I.K. 20 Serramento 1604 1,57 100% 1,57 1/4 0,39 15% 0,45 133,07

02/06/2015 11:30 19 B.V. 80 Mandrilamento 6503 0,62 100% 0,62 1 0,62 15% 0,71 84,15

03/06/2015 01:54 19 A.R. 40 Torneamento 2318 6,20 100% 6,20 1 6,20 15% 7,13 8,42

03/06/2015 01:54 19 A.R. 40 Torneamento 2326 6,21 100% 6,21 1 6,21 15% 7,14 8,41

minutos de parada na produção para almoço e 15 minutos de descanso no período da manhã. 

Além disso, para os casos em que os operadores executam duas máquinas ao mesmo tempo, o 

gerente geral, frisou que há sempre o cuidado de fazer a alocação entre as três opções abaixo: 

 Operações de ciclos longos e curtos; 

 Operações de ciclos muito longos e curtos; 

 Operações de ciclos muitos longes e longos;  

Portanto, ficou definido que a tolerância aplicada a todas as operações seria de 15%. 

Porém, a gerência, informou que após os resultados dos tempos-padrão, iria analisar caso a 

caso para verificar se haveria a necessidade de alteração dos valores de tolerâncias para casos 

específicos.   

4.2.3.7. Determinação dos tempos-padrão 

Com a tolerância geral de 15% definida, podemos finalmente definir os tempos-

padrão. A Tabela 13 adiante apresenta os resultados de tempos-padrão e taxas de peças/hora 

para os mesmos exemplos apresentados anteriormente. 

Fonte: A autora 

A fórmula utilizada, para obtenção dos tempos-padrão, foi a seguinte: 

Tempo Padrão = Tempo Frequenciado + Tempo Frequenciado * Tolerância 

Tabela 13 - Tempos-padrão e taxa de peças/hora das operações 
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Para o exemplo da operação 60, de fresamento, da peça 14, o tempo-padrão foi obtido 

pelo seguinte cálculo: 1,73 + 1,73 * 15% = 1,99 minutos por peça. 

A taxa de peças/hora foi definida, pois este é o parâmetro utilizado no sistema ERP. 

Esse valor é obtido pela fórmula: Peças/Hora = 60 / Tempo Padrão. Logo, a taxa de 

peças/hora para o exemplo anterior é de aproximadamente 30 peças por hora (60 / 1,99 = 

30,08).  

Obtidos os tempos-padrão das operações de produção e as taxas de peças/hora 

baseadas nestes tempos-padrão, torna-se relevante a análise dos resultados para verificar se os 

objetivos do estudo de tempos e deste projeto foram atingidos e a que conclusões estes 

resultados nos levam.   
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1. Análise da confiabilidade dos tempos cronometrados 

A primeira análise foi a verificação da consistência dos dados obtidos. Como não 

houve a determinação prévia do número de ciclos requeridos para o estudo de cada operação, 

devido ao consenso com a empresa, pela limitação de tempo, esta análise teve o objetivo de 

verificar a confiabilidade dos dados obtidos com o estudo de tempos.   

A equação apresentada no referencial teórico e definida por Martins e Laugeni (2005, 

p.86), para determinação do número de ciclos a serem cronometrados, foi aplicada para a 

verificação da consistência dos dados obtidos. Foi considerado um erro relativo variando de 

5% a 10% e um coeficiente de distribuição normal para precisão de 95% a 90%.  

Limitando a análise às 9 peças selecionadas pela gerência, os valores de amplitude das 

amostras iniciais, número inicial de cronometragens e número total de cronometragens, para 

as suas operações observadas, foram listados na Tabela 14, a fim de obter o valor n ideal, que 

determina se o número de cronometragens do estudo de tempos, foi consistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

De acordo com a Tabela 14, o resultado geral para as 9 peças selecionadas, indica que 

75% (18 operações consistentes de um total de 24) das observações resultaram em dados 

consistentes. Entretanto, para 25% dos dados, um total de 6 operações, será necessário a 

Tabela 14 - Consistência das cronometragens para peças selecionadas 
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continuação do estudo de tempos para garantir resultados consistentes para determinação de 

tempos-padrão de produção. Portanto, dentro do dentro do limite de confiança máximo de 

90% e com um erro relativo máximo de 10%, tivemos um resultado de 75% de consistência 

na aplicação do estudo de tempos nas principais operações da empresa, conforme critérios 

científicos definidos pela metodologia explicitada no capítulo 2 deste estudo.  

5.2. Análise comparativa entre tempos-padrão e metas estimadas  

Após a análise da consistência dos dados obtidos para as principais peças, torna-se 

interessante analisar o desvio entre as taxas de peças/hora encontradas com as metas 

predeterminadas por estimativa no sistema ERP. Para isso, foi necessário verificar as metas 

lançadas no sistema e relacioná-las com cada tempo padrão para análise comparativa. (Por 

uma questão de convenção, as taxas de peças/hora, determinadas e apresentadas no final do 

Capítulo 4 deste projeto, serão chamadas de tempos-padrão, para facilitar a compreensão e 

assimilação das análises que seguem abaixo). 

Excluindo-se as operações com observações insuficientes, ou seja, dados 

inconsistentes, temos um total de 18 operações a serem analisadas. Dividindo-se pela 

categoria do tipo de máquina, podemos fazer uma análise detalhada do desvio do tempo-

padrão com as metas estimadas.  

A seguir são apresentados os resultados das análises para os tornos, fresas, soldadoras 

por fricção e esmerilhadora. Para verificar os desvios e variações entre tempos-padrão obtidos 

pelo estudo de tempos e as metas estimadas no sistema ERP, foram elaboradas tabelas e 

gráficos com diferentes combinações para os percentuais de ritmo e tolerância, uma vez que 

estes fatores influenciam o resultado do tempo-padrão.  

 

 

 

 

5.2.1. Tornos 

A Tabela 15 e Figura 18, a seguir, monstram os resultados de variação do tempo-

padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos funcionários e 
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tolerância adotada de 15%, uma vez que estes foram os percentuais definidos pela empresa 

para determinação dos tempos-padrão e, portanto, serão os parâmetros de comparação nestas 

análises.  

Tabela 15 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 15% nos tornos 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 110 Peça 2 (110) 3,48 7,00 201%

2 20 Peça 2 (20) 13,70 12,70 93%

10 20 Peça 10 (20) 27,17 28,00 103%

13 30 Peça 13 (30) 9,96 9,00 90%

14 40 Peça 14 (40) 12,83 23,00 179%

15 20 Peça 15 (20) 16,67 12,50 75%

18 110 Peça 18 (110) 6,80 7,00 103%

18 80 Peça 18 (80) 50,89 65,00 128%

18 20 Peça 18 (20) 8,00 15,20 190%

20 20 Peça 20 (20) 13,14 10,50 80%

162,65 189,90 117%

TORNO

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 15%

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

 

 

 

A Tabela 16 e a Figura 19, a seguir, demonstram os resultados de variação do tempo-

padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos funcionários e 

tolerância adotada de 25%.  

Figura 18 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 15% - Tornos 

Fonte: A autora 
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Tabela 16 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 25% nos tornos 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 110 Peça 2 (110) 3,20 7,00 219%

2 20 Peça 2 (20) 12,60 12,70 101%

10 20 Peça 10 (20) 25,00 28,00 112%

13 30 Peça 13 (30) 9,16 9,00 98%

14 40 Peça 14 (40) 11,81 23,00 195%

15 20 Peça 15 (20) 15,34 12,50 82%

18 110 Peça 18 (110) 6,26 7,00 112%

18 80 Peça 18 (80) 46,82 65,00 139%

18 20 Peça 18 (20) 7,36 15,20 206%

20 20 Peça 20 (20) 12,09 10,50 87%

149,64 189,90 127%

TORNOS

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 25 %

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

 

Figura 19 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 25% - Tornos 

Fonte: A autora 

 

 

Agora a Tabela 17 e a Figura 20, a seguir, demonstram os resultados de variação do 

tempo-padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos funcionários e 

tolerância adotada de 0%.  
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Tabela 17 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 0% nos tornos 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 110 Peça 2 (110) 4,00 7,00 175%

2 20 Peça 2 (20) 15,75 12,70 81%

10 20 Peça 10 (20) 31,25 28,00 90%

13 30 Peça 13 (30) 11,45 9,00 79%

14 40 Peça 14 (40) 14,76 23,00 156%

15 20 Peça 15 (20) 19,17 12,50 65%

18 110 Peça 18 (110) 7,82 7,00 89%

18 80 Peça 18 (80) 58,53 65,00 111%

18 20 Peça 18 (20) 9,20 15,20 165%

20 20 Peça 20 (20) 15,11 10,50 69%

187,05 189,90 102%

TORNOS

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 0 %

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

 

Figura 20 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 0% - Tornos  

Fonte: A autora 

 

A última situação para o caso dos tornos tem seus valores apresentados na Tabela 18, e 

graficamente na Figura 21, abaixo, que demonstram a variação do tempo-padrão e metas 
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estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 90% dos funcionários e tolerância adotada de 

0%. 

Tabela 18 - Resultados com ritmo 90% e tolerância 0% nos tornos 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 110 Peça 2 (110) 4,44 7,00 158%

2 20 Peça 2 (20) 17,50 12,70 73%

10 20 Peça 10 (20) 34,72 28,00 81%

13 30 Peça 13 (30) 12,72 9,00 71%

14 40 Peça 14 (40) 16,40 23,00 140%

15 20 Peça 15 (20) 21,30 12,50 59%

18 110 Peça 18 (110) 8,69 7,00 81%

18 80 Peça 18 (80) 65,03 65,00 100%

18 20 Peça 18 (20) 10,23 15,20 149%

20 20 Peça 20 (20) 16,79 10,50 63%

207,84 189,90 91%

TORNOS

RITMO 90 % TOLERÂNCIA 0 %

TOTAL  

Fonte: A Autora 

 

Figura 21 - Gráfico de desvio para ritmo 90% e tolerância 0% - Tornos 

Fonte: A autora 

A partir das Tabelas (15, 16, 17 e 18) e Figuras (18, 19, 20 e 21) apresentadas acima, 

podemos observar que a variação entre a soma dos tempos-padrão e a soma das metas 
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estimadas no ERP, para os tornos, é pequena para todas as quatro situações apresentadas. A 

variação é de 127% a 91%. E o caso onde a variação é menor, ou seja, a soma dos tempos-

padrão é aproximadamente igual a soma das metas estimadas, ocorre na situação de ritmo 

100% e tolerância 0%. Entretanto, a análise comparativa dos somatórios por si só, não fornece 

conclusões relevantes, uma vez que, analisando operação a operação, as variações de meta por 

tempo-padrão, apresentam um desvio muito maior. Na situação de 100% de ritmo e 15% de 

tolerância, os desvios variaram de 201% a 75%, mesmo com um desvio pequeno entre os 

somatórios (117%).  

Para o caso da CT Usinagem, a análise destes desvios, operação a operação, é mais 

valiosa que apenas pelo somatório. As taxas de produção de cada operação impactam 

significativamente a produtividade e os prazos da entrega das peças, uma vez que cada peça 

tem uma sequência de operações a ser executada e, geralmente, uma operação só inicia após a 

outra. Por isso, fica explícita, novamente, a necessidade da determinação dos tempos-padrão 

baseada em fatos concretos do dia a dia da produção. E, portanto, a análise para a 

determinação destes tempos-padrão deve ser cautelosa e realizada caso a caso.  

A Figura 22 abaixo, representa as variações entre as metas e tempos-padrão para cada 

situação proposta anteriormente, em relação a cada peça/operação de torneamento, dentre as 

peças selecionadas pela empresa. 

Figura 22 - Gráfico de variação dos tempos-padrão de acordo com meta – Tornos 

Fonte: A autora 

O gráfico da Figura 22, corrobora a conclusão induzida pelas tabelas e gráficos 

anteriores. As metas estimadas se aproximam da situação apresentada anteriormente, onde o 
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ritmo é considerado 100% e tolerância 0%. Isto pode ser observado pelo fato de a série 

representada pelo ritmo 100% e tolerância 0% variarem menos em relação a linha de 100% no 

eixo vertical, onde a linha de 100% de variação representa nenhum desvio entre o tempo-

padrão e a meta estimada.  

Por isso, esta análise nos leva a perceber que as metas estimadas para os tornos, em 

sua grande maioria, não consideraram tolerâncias. Ou seja, é como se os tempos 

cronometrados pelas observações diretas durante o estudo de tempos se tornassem as metas de 

produção, sem qualquer análise, estudo ou consideração para fatores que influenciam a 

produtividade dos operadores durante o dia de trabalho.  

5.2.2. Fresas 

As análises para as fresas seguem a mesma linha de análise realizada para os tornos. A 

Tabela 19 e Figura 23, a seguir, apresentam os resultados de variação do tempo-padrão e 

metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos funcionários e tolerância 

adotada de 15%. Novamente, como estes foram os percentuais definidos pela empresa para 

determinação dos tempos-padrão, portanto, estes serão os parâmetros de comparação nestas 

análises. 

Tabela 19 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 15% nas fresas 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 120 Peça 2 (120) 7,83 7,80 100%

13 40 Peça 13 (40) 17,59 28,00 159%

14 60 Peça 14 (60) 30,08 40,00 133%

18 130 Peça 18 (130) 8,26 9,10 110%

20 30 Peça 20 (30) 12,42 10,50 85%

76,18 95,40 125%

FRESAS

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 15 %

TOTAL  

Fonte: A autora 
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Tabela 20 e Figura 24, a seguir, apresentam os resultados de variação do tempo-padrão 

e metas estimadas (do sistema ERP), para a situação de ritmo de 100% dos funcionários e 

tolerância adotada de 25%. 

Tabela 20 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 25% nas fresas 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 120 Peça 2 (120) 7,20 7,80 108%

13 40 Peça 13 (40) 16,19 28,00 173%

14 60 Peça 14 (60) 27,67 40,00 145%

18 130 Peça 18 (130) 7,60 9,10 120%

20 30 Peça 20 (30) 11,43 10,50 92%

70,09 95,40 136%TOTAL

FRESAS

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 25 %

 

Fonte: A autora 

 

Figura 23 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 15% - Fresas 

 Fonte: A autora 
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Tabela 21 e Figura 25, a seguir, apresentam os resultados de variação do tempo-padrão 

e metas estimadas (do sistema ERP), para a situação de ritmo de 100% dos funcionários e 

tolerância adotada de 0%. 

Tabela 21 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 0% nas fresas 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 120 Peça 2 (120) 9,00 7,80 87%

13 40 Peça 13 (40) 20,23 28,00 138%

14 60 Peça 14 (60) 34,59 40,00 116%

18 130 Peça 18 (130) 9,50 9,10 96%

20 30 Peça 20 (30) 14,29 10,50 74%

87,61 95,40 109%

FRESAS

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 0 %

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

 

 

 

Figura 24 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 25% -  Fresas 

Fonte: A autora 
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A Tabela 22 e a Figura 26, a seguir, demonstram os resultados de variação do tempo-

padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para a situação de ritmo de 90% dos funcionários 

e tolerância adotada de 0%. 

Tabela 22 - Resultados com ritmo 90% e tolerância 0% nas fresas 

Peça # Operação Peça (Operação)
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

2 120 Peça 2 (120) 10,01 7,80 78%

13 40 Peça 13 (40) 22,48 28,00 125%

14 60 Peça 14 (60) 38,43 40,00 104%

18 130 Peça 18 (130) 10,55 9,10 86%

20 30 Peça 20 (30) 15,87 10,50 66%

97,34 95,40 98%TOTAL

FRESAS

RITMO 90 % TOLERÂNCIA 0 %

 

Fonte: A autora 

 

Figura 25 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 0% - Fresas 

Fonte: A autora 
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Figura 26 - Gráfico de desvio para ritmo 90% e tolerância 0% - Fresas 

Fonte: A autora 

A partir das Tabelas (19, 20, 21, 22) e Figuras (23, 24, 25 e 26) apresentadas acima, 

podemos observar que a variação entre a soma dos tempos-padrão e a soma das metas 

estimadas no ERP, para as fresas, também é relativamente pequena para todas as quatro 

situações apresentadas. A variação dos somatórios vai 136% a 98%. E neste caso, a situação 

que mais se aproximada das metas estimadas, ocorre onde o tempo-padrão é baseado em um 

ritmo de 90% e tolerância 0%. Isto é comprovado pela variação de 98% entre os somatórios e 

pelo gráfico da Figura 26 acima, onde a série do tempo-padrão é a que mais se aproxima da 

série da meta, em comparação com os outros gráficos. Entretanto, ainda assim, os desvios 

individuais, de operação em operação, para esta situação de ritmo 90% e tolerância 0%, são 

grandes, variando de 66% a 125%.  

A Figura 27 abaixo, representa, graficamente, as variações entre as metas e tempos-

padrão para cada situação proposta anteriormente, em relação a cada peça/operação de 

fresamento, dentre as peças selecionadas pela empresa. 
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O gráfico da Figura 27 acima, auxilia na conclusão de que as metas estimadas se 

aproximam da situação apresentada anteriormente, onde o ritmo é considerado 90% e 

tolerância 0%. Isto pode ser observado pelo fato de a série representada pelo ritmo 90% e 

tolerância 0% (linha azul) apresentar menor variação em relação a linha de 100% no eixo 

vertical, que significa menor desvio entre o tempo-padrão e a meta estimada.  

Por isso, esta análise nos leva a perceber que grande parte das metas estimadas para as 

fresas, não consideraram tolerâncias e ainda consideram que os operadores apresentam um 

ritmo menor que o esperado. Ou seja, é como se os tempos cronometrados pelas observações 

diretas durante o estudo de tempos se tornassem as metas de produção e, além disso, 

recebessem um acréscimo para compensar a questão do ritmo, não havendo nenhuma análise, 

estudo ou consideração para fatores que influenciam a produtividade dos operadores durante a 

jornada de um dia de trabalho.  

5.2.3. Soldadora por Fricção 

As análises para as soldadoras por fricção seguem a mesma linha de análise realizada 

para os tornos e fresas. A Tabela 23 e Figura 28, a seguir, demonstram os resultados de 

variação do tempo-padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos 

funcionários e tolerância adotada de 15%. Novamente, como estes foram os percentuais 

definidos pela empresa para determinação dos tempos-padrão, portanto, estes serão os 

parâmetros de comparação nestas análises. 

Figura 27 - Gráfico de variação dos tempos-padrão de acordo com meta – Fresas 

Fonte: A autora 
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Tabela 23 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 15% nas soldadoras por fricção 

Peça # Operação
Peça 

(Operação)

Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

10 50 Peça 10 (50) 59,97 55,00 92%

14 30 Peça 14 (30) 119,48 100,00 84%

179,45 155,00 86%

SOLDADORAS POR FRICÇÃO

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 15 %

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 24 e Figura 29, a seguir, demonstram os resultados de variação do tempo-

padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos funcionários e 

tolerância adotada de 25% nas soldadoras por fricção. 

Tabela 24 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 25% nas soldadoras por fricção 

Peça # Operação
Peça 

(Operação)

Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

10 50 Peça 10 (50) 55,17 55,00 100%

14 30 Peça 14 (30) 109,92 100,00 91%

165,10 155,00 94%

SOLDADORAS POR FRICÇÃO

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 25 %

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

Figura 28 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 15% - Soldadora por Fricção 

Fonte: A autora 
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Fonte: A autora 

A Tabela 25 e Figura 30, a seguir, demonstram os resultados de variação do tempo-

padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 100% dos funcionários e 

tolerância adotada de 0% nas soldadoras por fricção. 

Tabela 25 - Resultados com ritmo 100% e tolerância 0% nas soldadoras por fricção 

Peça # Operação
Peça 

(Operação)

Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

10 50 Peça 10 (50) 68,97 55,00 80%

14 30 Peça 14 (30) 137,40 100,00 73%

206,37 155,00 75%

SOLDADORAS POR FRICÇÃO

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 0 %

TOTAL  

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 25% - Soldadora por Fricção  

Figura 30 - Gráfico de desvio para ritmo 100% e tolerância 0% - Soldadora por Fricção 

Fonte: A autora 
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A Tabela 26 e Figura 31, a seguir, apresentam os resultados de variação do tempo-

padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para o ritmo de 90% dos funcionários e 

tolerância adotada de 0% nas soldadoras por fricção. 

Tabela 26 - Resultados com ritmo 90% e tolerância 0% nas soldadoras por fricção 

Peça # Operação
Peça 

(Operação)

Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

10 50 Peça 10 (50) 76,63 55,00 72%

14 30 Peça 14 (30) 152,67 100,00 66%

229,30 155,00 68%TOTAL

SOLDADORAS POR FRICÇÃO

RITMO 90 % TOLERÂNCIA 0 %

 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das Tabelas (23, 24, 25 e 26) e Figuras (28, 29, 30 e 31) apresentadas acima, 

podemos observar que a variação entre a soma dos tempos-padrão e a soma das metas 

estimadas no ERP, para as soldadoras por fricção, demonstra que os tempos-padrão, para 

todas as situações de ritmo e tolerâncias aplicadas, são maiores que as metas estimadas no 

sistema ERP. A variação dos somatórios vai 68% a 94%. E neste caso, a situação que mais se 

aproximada das metas estimadas, ocorre onde o tempo-padrão é baseado em um ritmo de 

100% e tolerância 25%. Isto também é comprovado pelas variações individuais de 100% 

Figura 31 - Gráfico de desvio para ritmo 90% e tolerância 0% - Soldadora por Fricção 

Fonte: A autora 
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(peça 10 – operação 50) e 91% (peça 14 – operação 30). Esta aproximação também é nítida 

no gráfico da Figura 29, de ritmo 100% e tolerância 25%.   

A Figura 32 abaixo, representa, graficamente, as variações entre as metas e tempos-

padrão para cada situação proposta anteriormente, em relação às duas peças/operações de 

soldagem por fricção.  

 

 

O gráfico da Figura 32, acima, corrobora a conclusão de que as metas estimadas se 

aproximam da situação citada acima, onde o ritmo é considerado 100% e tolerância 25%. Isto 

pode ser observado pelo fato de a série representada por esta situação (ritmo 100% e 

tolerância 25%: linha cinza) apresentar maior proximidade com a linha de 100% no eixo 

vertical, que significa menor desvio entre o tempo-padrão e a meta estimada.  

Por isso, esta análise nos leva a perceber que as metas estimadas para as soldadoras 

por fricção, não condizem com a realidade de produção para estas máquinas. Uma vez que se 

todos os tempos-padrão para a diferentes situações apresentadas, de ritmo e tolerância, são 

maiores que as metas estimadas. Isto significa que, muito provavelmente, as metas estimadas 

e, consequentemente, a gerência da empresa não considera a real capacidade e potencial 

produtivo destas máquinas/operações.   

Figura 32 - Gráfico de variação dos tempos-padrão de acordo com meta - Soldadoras por Fricção 

Fonte: A autora 
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Além disso, como os operadores da CT Usinagem, trabalham na empresa há muito 

tempo, grande maioria conhece os valores das metas inseridas no sistema e sabem que é a 

partir destas metas que suas performances são avaliadas. Por isso, o resultado apresentado 

acima, para as soldadoras por fricção, nos leva a concluir que as operações de soldagem por 

fricção podem representar maior produtividade, se seus métodos e padrões forem estudados. 

Isto atende a um dos interesses apresentados pela gerência, na fase de planejamento do estudo 

de tempos, eles gostariam de verificar se as operações poderiam ser mais produtivas que na 

época anterior ao estudo. 

5.2.4. Esmerilhadora 

A análise para a única operação restante, da máquina esmerilhadora, segue a mesma 

linha de análise realizada para os tornos, fresas e soldadoras por fricção. Nesse caso, como 

temos apenas uma peça/operação, a Tabela 27, a seguir, apresenta os resultados de variação 

do tempo-padrão e metas estimadas (do sistema ERP), para as quatro situações e combinações 

de ritmo e tolerância.  

Tabela 27 - Resultados para as quatros combinações de ritmo e tolerância – Esmerilhadora 

Peça # Operação Ritmo Tolerância
Tempo-

padrão

Meta 

ERP 

Variação 

(Meta/TP) 

10 25 100% 25% 256,49 125,00 45%

10 25 100% 15% 278,79 125,00 39%

10 25 100% 0% 320,61 125,00 35%

10 25 90% 0% 356,23 125,00 13%

955,64 500,00 52%TOTAL  

Fonte: A autora 

O gráfico da Figura 33, a seguir, representa o desvio entre os valores de tempo-padrão 

para as quatros situações de ritmo e tolerância e a meta, que neste caso é igual 125 peças por 

hora.   
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O gráfico da Figura 34, a seguir, representa as variações entre tempos-padrão para as 

quatros situações de ritmo e tolerância e a meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Gráfico de desvio para as quatros combinações de ritmo e tolerância - Esmerilhadora 

Fonte: A autora 

 

Figura 34 - Gráfico de variação dos tempos-padrão de acordo com meta – Esmerilhadora 

Fonte: A autora 
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A partir da Tabelas 27 e Figuras 33 e 34 apresentadas acima, podemos observar que as 

variações dos tempos-padrão para as quatro situações em relação a meta, para esmerilhadora, 

demonstra que os tempos-padrão são muito maiores que a meta estimada no sistema ERP. 

Nem mesmo ao adicionarmos uma tolerância de 25%, com ritmo 100%, tivemos uma 

aproximação da meta. Esta operação/máquina é caracterizada por ritmo constante ditado pela 

máquina, onde o operador deve apenas checar se a operação está ocorrendo bem, inserir 

matéria prima e retirar as peças finalizadas, para evitar acúmulo.  

Neste caso, a meta, ao ser estimada, provavelmente considerou os possíveis atrasos 

por paradas. Pois por ser uma máquina automática, com alta taxa de produção e pouco 

variável, qualquer motivo que faça o operador parar a máquina, impacta fortemente no 

resultado de performance prevista para aquela operação. Apesar de concluir que a meta 

estimada pode ter considerado tolerâncias para esta operação, ainda assim, o tempo-padrão 

considerando tolerância de 25% e ritmo 100%, apresenta taxa de produção duas vezes maior 

que a meta estimada. Por isso, mais uma vez conclui-se que esta operação deve ser melhor 

estudada, em termos de métodos e padrões, para determinar e otimizar a capacidade produtiva 

da máquina e do operador   
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5.2.5. Análise geral das 18 operações 

Para conclusão destas análises de variação entre tempo-padrão e meta estimada, torna-

se relevante realizar uma última análise geral em relação a todas 18 peças selecionadas e com 

dados consistentes em relação a situação de 100% de ritmo e 15% de tolerância, considerada 

pela empresa.  

A Tabela 28 e a Figura 35, a seguir, representam os resultados de todas as 18 peças 

para o ritmo 100% e tolerância 15%. 

Tabela 28 - Resultados para ritmo 100% e tolerância 15% - Geral 

Peça (Operação) Tempo-padrão Meta ERP 
Variação 

(Meta/TP) 
Máquina

Peça 2 (110) 3,48 7,00 201% Torno

Peça 18 (20) 8,00 15,20 190% Torno

Peça 14 (40) 12,83 23,00 179% Torno

Peça 13 (40) 17,59 28,00 159% Fresa

Peça 14 (60) 30,08 40,00 133% Fresa

Peça 18 (80) 50,89 65,00 128% Torno

Peça 18 (130) 8,26 9,10 110% Fresa

Peça 10 (20) 27,17 28,00 103% Torno

Peça 18 (110) 6,80 7,00 103% Torno

Peça 2 (120) 7,83 7,80 100% Fresa

Peça 2 (20) 13,70 12,70 93% Torno

Peça 10 (50) 59,97 55,00 92% Soldadora 

Peça 13 (30) 9,96 9,00 90% Torno

Peça 20 (30) 12,42 10,50 85% Fresa

Peça 14 (30) 119,48 100,00 84% Soldadora 

Peça 20 (20) 13,14 10,50 80% Torno

Peça 15 (20) 16,67 12,50 75% Torno

Peça 10 (25) 278,79 125,00 45% Esmerilhadora

ANÁLISE GERAL

RITMO 100 % TOLERÂNCIA 15%

 

Fonte: A autora 
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O resultado geral foi elencado na ordem das operações que apresentaram tempos-

padrão (com ritmo 100% e tolerância 15%) menores que a meta estimada até as operações que 

apresentaram tempos-padrão muito maiores que a meta estimada, dentro do ritmo e tolerância 

definido pela empresa.  

Após esta série de análises existem os fatos nos mostram o seguinte:  

 Nos dois primeiros casos, tornos e fresas, as metas estimadas, se aproximam 

das situações onde tolerâncias não são incluídas. Este fato também é observado 

no resultado geral, onde as operações com metas maiores que o tempo-padrão 

(ritmo 100% e tolerância 15%) são na totalidade, fresas e tornos. 

 Nos dois últimos casos, das soldadoras por fricção e esmerilhadora, os tempos-

padrão só se aproximaram ou ficaram menos longe da meta, com a adição da 

tolerância de 25%. Isto também é comprovado pela tabela de análise geral e o 

gráfico de variação geral, apresentados acima.  

 Dentre as 18 operações apresentadas nesta análise final, apenas em 3 casos, as 

metas são similares ao tempo-padrão, de ritmo 100% e tolerância 15%, que é 

um tempo-padrão razoável e considerado como ideal pela empresa. 

Figura 35 - Gráfico de desvio geral para ritmo 100% e tolerância 15% 

Fonte: A autora 
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A partir destes fatos, podemos concluir que fica evidente a necessidade da criação de 

parâmetros da produção baseados em fatos reais e concretos, não apenas em hipóteses e 

julgamentos.  

Os casos de metas muito acima da realidade produtiva das operações, nos mostra que 

as metas foram baseadas em suposições que não consideraram tolerâncias para atrasos, 

necessidades pessoais e fadiga. Isso torna o trabalho desgastante e o desmotiva o trabalhador, 

que mesmo se esforçando, não atenderá o nível de performance requerido.  

Nos casos onde a meta está abaixo da realidade da produção, fica evidente que as 

metas foram criadas por suposições e a capacidade produtiva das máquinas, operadores e 

operações estão sendo subestimadas. Consequentemente, este fato leva à empresa a não 

aproveitar a performance e produtividade disponíveis dentro da empresa, uma vez que, assim 

que o operador percebe que as metas são menores do que sua capacidade produtiva, ele pode 

trabalhar até atingir a meta e depois permanecer ocioso ou apresentar um ritmo menor que o 

normal.  

Portanto, a partir deste estudo de tempos podemos analisar os resultados gerados pelos 

tempos-padrão de produção de 18 operações entre as mais demandas na empresa. Ainda 

assim, torna-se necessário um estudo detalhado, em relação a métodos e padrões, de cada 

operação da empresa, para que a capacidade produtiva das máquinas e operadores sejam 

aproveitadas ao máximo.  

5.3. Análise preliminar sobre o do layout da fábrica 

Por questões de organização do espaço do ambiente produtivo, torna-se interessante a 

realização de uma análise preliminar sobre o layout da fábrica. Voltando ao exemplo da peça 

19, mostrado na seção 4.1.3. Características dos processos de fabricação, podemos perceber 

que mesmo que a peça seja produzida ao longo de vários dias, com alguns intervalos, o layout 

funcional ou por processo/departamentos prejudica a organização dos recursos na fábrica. Os 

produtos em processo ficam armazenados perto da última máquina utilizada ou precisam ser 

transportados de uma máquina para outra. 

No exemplo em questão, a peça 19 tem sua primeira operação no departamento de 

inspeção, sua segunda operação no torno de identificação 2318, que fica bem distante, 

tornando necessário o armazenamento dos produtos em processo em pallets, para o transporte 

por meio da empilhadeira. Além disso, a terceira operação, ocorre novamente no 
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departamento de inspeção, fazendo-se necessário novamente o armazenamento e transporte. 

Este fato ocorre para a maioria das peças e operações, causando custos extras e, 

provavelmente, perda de recursos materiais, tempo e desgaste dos operadores em função 

destes armazenamentos e movimentações, além de causar transtornos nos corredores da 

fábrica.  

A Figura 36 a seguir, exemplifica os detalhes de movimentações da peça 19 entre as 

suas quatro primeiras operações. Os círculos vermelhos indicam os postos de trabalho e as 

setas amarelas, as movimentações realizadas com a empilhadeira.  

 

 

 

Todas estas movimentações e deslocamentos podem causar prejuízos, perdas e 

desgastes. Vale lembrar que enquanto estas movimentações, mostradas na Figura 36 acima, 

estão ocorrendo, existem outras pessoas circulando e movimentando materiais com carrinhos, 

empilhadeiras, etc.   

A solução para esta situação seria o replanejamento do layout da fábrica de acordo 

com um layout celular, pois segundo Martins & Laugeni (2005, p. 139), este arranjo físico 

reduz a necessidade de transporte de produtos em processo, eleva o nível de qualidade dos 

produtos e aumenta a produtividade. Além disso, permite a centralização da responsabilidade 

sobre o produto, uma vez que ele é produzido, do início ao fim, em um só local. Isso permite 

que os operadores tenham maior conhecimento e controle de todas as etapas do produto e 

evita o retrabalho.    

Figura 36 - Movimentações para as quatro primeiras operações da peça 19 

Fonte: A autora 
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No caso da CT Usinagem, o layout celular poderia ser aplicado em combinação com o 

layout por processo já existente na fábrica. Pois apesar de a empresa ser uma fábrica que 

recebe pedidos customizados dos clientes, ela possui clientes que fazem pedidos recorrentes, 

programados e em grande quantidade. Além disso, suas peças, geralmente, têm etapas 

parecidas, por exemplo, o torno é utilizado em quase todas as peças.  

Logo, a aplicação de um layout combinado ou celular representaria vantagens para a 

empresa, principalmente pela redução de movimentações e pela organização dos espaços 

produtivos. Esta sugestão de reorganização do layout da fábrica em um arranjo celular ou 

combinado é justificada pelo potencial de benefícios destacados por Barbosa (1999): aumento 

de 10 a 20% na produtividade, diminuição de 70 a 90% dos equipamentos de movimentação e 

manuseios de materiais, redução de até 95% de estoques em processo e diminuição de 50% da 

área requerida para fabricação dos produtos.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste projeto final de conclusão de curso era realizar uma análise 

comparativa dos tempos-padrão de produção, definidos pelo estudo de tempos, com as metas 

estimadas, para comprovar a importância da definição dos parâmetros de produção com base 

em fatos reais. Verifica-se que o objetivo foi alcançado, pois os desvios e variações 

apresentados através de gráficos nas análises, corroboram o que a teoria indica: a 

determinação de parâmetros de produção com base em hipóteses e estimativas não produz 

dados confiáveis e, portanto, resulta em impactos e prejuízos na produtividade da empresa.   

Estes impactos são comprovados pela conclusão de que parte das metas estimadas e 

utilizadas como parâmetros de performance e produtividade, não considera tolerâncias 

relacionadas a fadigas, atrasos e necessidades pessoais dos trabalhadores, e outra parte 

representa metas que não “aproveitam” o potencial produtivo de suas máquinas e operadores, 

uma vez que estas apresentam valores muito abaixo dos verificados pelo estudo de tempos.  

Por isso, mesmo com as limitações de tempo, resistências por parte de alguns 

operadores, dificuldades encontradas ao longo da execução, foi possível aplicar conceitos e 

técnicas de estudo de tempos para obtenção tempos-padrão que transmitem a realidade da 

dinâmica de produção apresentada pela fábrica da CT Usinagem.  

Portanto, fica evidente os benefícios da aplicação de técnicas de engenharia de 

métodos, que tem por objetivo estudar os processos produtivos, padronizar ou seus métodos e 

fornecer soluções para o aumento da capacidade produtiva.  

Contudo, devido às limitações, os resultados finais das análises sobre o estudo de caso, 

ficaram restritos à 18 operações. Por isso, torna-se interessante a sugestão da continuação do 

estudo de tempos nas operações que não foram cronometradas e nas operações que não 

tiveram observações suficientes para garantir dados confiáveis. Para esta sugestão de 

aplicação futura, é relevante ressaltar a necessidade de aplicar a fórmula de determinação do 

número de ciclos requeridos previamente ao início do estudo de tempos. 

Além disso, para garantir que o estudo de tempos produza dados e parâmetros 

adequados, ressalta-se a necessidade da divisão da operação em elementos menores para que 

seja possível uma redução de movimentos desnecessários e, com isso, sejam determinados os 

padrões oficiais da empresa de execução das operações. 
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Em contrapartida, devido ao fato de a empresa apresentar uma equipe gerencial enxuta 

e, por consequência, não possuir a facilidade de alocação de pessoas para a condução de 

estudos de tempos das operações, uma sugestão para determinação dos tempos de ciclos das 

operações, de maneira eficaz e simples, é aplicação da metodologia OEE.  

De acordo com Niebel & Freivalds (2003, p.16), o uso de técnicas de medidas de 

trabalho e padronização para mão-de-obra indireta torna-se uma tendência com o passar dos 

anos, pelo fato da diminuição do número de empregos nos setores de manufatura e o aumento 

de empregos nos setores de serviços nos estados Unidos. O uso de técnicas computadorizadas 

também continua a crescer, como sistemas predeterminados de medias de tempos. Muitas 

empresas estão desenvolvendo softwares de estudos de tempos e métodos, utilizando 

coletores de dados electrónicos para a compilação das informações. 

Por isso, outra sugestão de implementação para projetos futuros na CT Usinagem, é a 

aplicação da metodologia OEE, apresentada na seção 2.5.1. deste estudo. A aplicação desta 

metodologia de forma online, com a implantação de sensores nas máquinas para o 

acompanhamento e controle dos tempos de produção das máquinas, pode auxiliar na 

identificação dos tempos de ciclos corretos das operações e na sinalização de problemas que 

afetam a produtividade, sem apresentar a necessidade de alocar uma pessoa especialmente 

para cronometrar os tempos das operações. Além disso, esta metodologia torna o estudo de 

tempos mais simples e prático, haja vista que o estudo de tempos apresentado neste projeto, 

de duração de três meses, não foi executado em todas as operações da empresa pela limitação 

de tempo. 
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APÊNDICE A – Tabela com as 56 observações e seus tempos-padrão. 

 

 

Data Hora Peça Operador
# 

Operação
Operação

Centro de 

Trabalho

Tempo médio de 

ciclo observado 

(min.)

Ritmo
Tempo 

normal
Frequência 

Tempo 

Frequenciado

Tolerâncias                         

(Nec. Pessoais = 5%; 

Fadiga = 8%; atrasos = 

2%)

Tempo 

Padrão

Peças / 

Hora

Meta 

ERP 

15/05/2015 10:30 7 J.O. 50 Perfuração 2405 4,17 100% 4,17 1 4,17 15% 4,80 12,51 21,00

15/05/2015 10:30 7 J.O. 50 Perfuração 2406 4,00 100% 4,00 1 4,00 15% 4,60 13,04 21,00

21/05/2015 09:20 9 D.R. 20 Torneamento 2329 4,84 100% 4,84 1 4,84 15% 5,57 10,78 9,00

21/05/2015 09:20 10 D.R. 20 Torneamento 2329 1,75 100% 1,75 1 1,75 15% 2,01 29,81 28,00

21/05/2015 09:20 12 J.R. 30 Soldagem por fricção 4502 0,87 100% 0,87 1 0,87 15% 1,00 59,80 50,00

21/05/2015 09:20 14 A.G. 30 Soldagem por fricção 4503 0,44 100% 0,44 1 0,44 15% 0,50 119,48 100,00

21/05/2015 09:20 15 F.D. 20 Torneamento 2314 3,17 100% 3,17 1 3,17 15% 3,65 16,46 12,50

21/05/2015 09:20 18 J.O. 100 Soldagem por fricção 4501 1,09 100% 1,09 1 1,09 15% 1,26 47,72 42,00

22/05/2015 01:17 14 A.B. 40 Torneamento 2324 4,07 100% 4,07 1 4,07 15% 4,67 12,83 23,00

22/05/2015 01:38 4 A.B. 20 Torneamento 2310 15,91 100% 15,91 1 15,91 15% 18,29 3,28 3,25

22/05/2015 02:15 16 S.G. 20 Torneamento 2302 3,32 100% 3,32 1 3,32 15% 3,82 15,70 15,00

22/05/2015 02:30 18 S.G. 110 Torneamento 2316 7,67 100% 7,67 1 7,67 15% 8,82 6,80 7,00

26/05/2015 09:00 20 J.S. 20 Torneamento 2319 3,55 100% 3,55 1 3,55 15% 4,08 14,71 10,50

26/05/2015 09:00 20 J.S. 30 Fresamento 3405 3,46 100% 3,46 1 3,46 15% 3,98 15,08 10,50

26/05/2015 09:50 4 W.K. 50 Fresamento 3404 4,26 100% 4,26 1 4,26 15% 4,89 12,26 11,00

27/05/2015 01:50 15 F.D. 20 Torneamento 2314 3,13 100% 3,13 1 3,13 15% 3,59 16,69 12,50

27/05/2015 09:50 11 S.K. 60 Torneamento 2312 3,79 100% 3,79 1 3,79 15% 4,36 13,76 13,00

27/05/2015 10:30 8 S.K. 20 Torneamento 2301 1,89 100% 1,89 1 1,89 15% 2,17 27,64 22,00

27/05/2015 10:50 5 A. 40 Prensamento 8002 0,17 100% 0,17 1 0,17 15% 0,20 306,91 100,00

27/05/2015 11:20 10 D.R. 20 Torneamento 2329 1,98 100% 1,98 1 1,98 15% 2,27 26,39 28,00

27/05/2015 11:45 9 D.R. 20 Torneamento 2329 4,49 100% 4,49 1 4,49 15% 5,16 11,62 9,00

29/05/2015 08:30 14 W.K. 60 Fresamento 3411 5,20 100% 5,20 1/3 1,73 15% 1,99 30,08 40,00

01/06/2015 01:30 13 B.V. 50 Laminação 4001 0,42 100% 0,42 1 0,42 15% 0,48 124,22 95,00

01/06/2015 02:00 2 A.GA. 120 Fresamento (Hobb) 6003 6,66 100% 6,66 1 6,66 15% 7,66 7,83 7,80

01/06/2015 02:00 18 A.GA. 130 Fresamento (Hobb) 6002 6,32 100% 6,32 1 6,32 15% 7,26 8,26 9,10

02/06/2015 02:30 20 J.S. 20 Torneamento 2319 3,71 100% 3,71 1 3,71 15% 4,27 14,05 10,50

02/06/2015 02:30 20 J.S. 30 Fresamento 3405 3,81 100% 3,81 1 3,81 15% 4,38 13,69 10,50

02/06/2015 10:00 10 R.M. 25 Esmerilhamento 5101 0,19 100% 0,2 1 0,19 15% 0,22 278,79 125,00

02/06/2015 10:30 6 I.K. 20 Serramento 1601 1,68 100% 1,68 1/4 0,42 15% 0,48 123,92 70,00

02/06/2015 10:55 6 I.K. 20 Serramento 1604 1,57 100% 1,57 1/4 0,39 15% 0,45 133,07 70,00

02/06/2015 11:30 19 B.V. 80 Mandrilamento 6503 0,62 100% 0,62 1 0,62 15% 0,71 84,15 80,00

03/06/2015 01:54 19 A.R. 40 Torneamento 2318 6,20 100% 6,20 1 6,20 15% 7,13 8,42 14,00

03/06/2015 01:54 19 A.R. 40 Torneamento 2326 6,21 100% 6,21 1 6,21 15% 7,14 8,41 14,00

03/06/2015 01:20 3 J.R. 60 Soldagem por fricção 4503 1,29 100% 1,29 1 1,29 15% 1,48 40,44 43,00

03/06/2015 10:07 20 J.S. 20 Torneamento 2319 3,83 100% 3,83 1 3,83 15% 4,40 13,64 10,50

03/06/2015 10:07 20 J.S. 30 Fresamento 3405 3,82 100% 3,82 1 3,82 15% 4,40 13,65 10,50

04/06/2015 11:00 1 R.M. 105 Esmerilhamento 5101 0,06 100% 0,06 1 0,06 15% 0,07 875,27 350,00

04/06/2015 02:25 8 M.F. 30 Fresamento 3410 18,28 100% 18,28 1/6 3,05 15% 3,50 17,13 22,50

04/06/2015 08:57 20 A.G. 20 Torneamento 2322 4,83 100% 4,83 1    4,83 15% 5,56 10,80 10,50

04/06/2015 11:15 20 A.G. 20 Torneamento 2322 4,54 100% 4,54 1    4,54 15% 5,23 11,48 10,50

04/06/2015 08:55 20 A.G. 30 Fresamento 3407 5,86 100% 5,86 1    5,86 15% 6,74 8,91 10,50

04/06/2015 11:15 20 A.G. 30 Fresamento 3407 5,20 100% 5,20 1    5,20 15% 5,98 10,03 10,50

05/06/2015 11:00 10 B.V. 65 Polimento 2007 (POL) 0,68 100% 0,68 1 0,68 15% 0,78 76,73 70,00

05/06/2015 10:30 10 J.R. 50 Soldagem por fricção 4503 0,87 100% 0,87 1 0,87 15% 1,00 59,97 55,00

05/06/2015 09:00 13 K.K. 40 Fresamento 3409 11,86 100% 11,86 1/4 2,97 15% 3,41 17,59 28,00

08/06/2015 08:40 2 C.C. 110 Torneamento 2303 15,00 100% 15,00 1 15,00 15% 17,25 3,48 7,00

08/06/2015 10:30 11 J.F. 70 Torneamento 2309 10,66 100% 10,66 1 10,66 15% 12,26 4,89 4,50

08/06/2015 10:30 13 J.F. 30 Torneamento 2308 5,34 100% 5,34 1 5,34 15% 6,14 9,76 9,00

09/06/2015 11:00 11 J.F. 70 Torneamento 2309 9,63 100% 9,63 1 9,63 15% 11,08 5,42 4,50

09/06/2015 11:00 13 J.F. 30 Torneamento 2308 5,23 100% 5,23 1 5,23 15% 6,01 9,98 9,00

10/06/2015 02:40 18 Y.V. 80 Torneamento 2306 1,03 100% 1,03 1 1,03 15% 1,18 50,89 65,00

23/06/2015 11:20 2 A.B. 20 Torneamento 2321 3,81 100% 3,81 1 3,81 15% 4,38 13,70 12,70

23/06/2015 12:50 18 A.B. 20 Torneamento 2320 6,52 100% 6,52 1 6,52 15% 7,50 8,00 15,20

23/06/2015 12:50 18 A.B. 20 Torneamento 2325 6,52 100% 6,52 1 6,52 15% 7,50 8,00 15,20

08/07/2015 03:02 17 Y.V. 20 Torneamento 2313 1,16 100% 1,16 1 1,16 15% 1,34 44,89 35,00

14/07/2015 02:30 13 J.F. 30 Torneamento 2308 5,26 100% 5,26 1 5,26 15% 6,05 9,92 9,00

14/07/2015 02:30 13 J.F. 30 Torneamento 2309 5,14 100% 5,14 1 5,14 15% 5,91 10,16 9,00  


