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EIXO TEMÁTICO: GT 04 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE  

 

 TÍTULO: Análise da Capacidade Produtiva da Produção de Cachorro-

Quente de uma Lanchonete em Marabá 
  

Bruna Arcanjo Da Silva1 

Gleydson Costa De Souza2 

 

RESUMO – Com o cenário de mercado do país sofrendo crise, milhares de pessoa no Brasil 

perderam seus empregos devido à redução de trabalhadores em empresas ou até mesmo por estas 

fecharem. Dessa forma, muitas pessoas procuram meios de ganharem uma renda extra ou até 

mesmo uma renda fixa por meio de opções mais flexíveis e acessíveis. Neste contexto, os “fast food 

trucks”acabam se tornando um sucesso no país, havendo um grande crescimento especialmente 

porque a pessoas estão cada vez mais buscando opções de café da manhã e almoço de baixo custo 

e com rapidez. Neste artigo, apresentamos como principal objetivo observar e analisar os 

elementos que compõem o processo produtivo de cachorros quentes de um ‘food truck’ localizado 

na cidade de marabá. Para a produção deste trabalho, foram erguidos dados bibliográficos sobre o 

assunto e com base nestes foi aplicado às teorias da engenharia de métodos, que engloba o estudo 

de tempos e movimentos, para determinar tempos de processo e capacidade produtiva. Com isso, é 

possível averiguar um tempo padrão para a realização de uma tarefa e o quanto um operador pode 

realmente produzir em um dia. A partir da análise dos dados obtidos no estudo do processo 

produtivo é possível redimensionar os setores produtivos da empresa, dando assim a solução viável 

ao dono do local. Logo, conclui-se que apesar de que o operador apresente uma boa capacidade 

produtiva, este ainda não possui demanda, logo não faz-se necessário o aumento da produção, mas 

deve-se ,primeiramente, aplicar métodos para aumentar a demanda, como ,por exemplo, a 

utilização de marketing e desenvolver promoções em dias estratégicos (de menor demanda), para 

impulsionar as vendas.  

PALAVRAS-CHAVE: engenharia de método, fast food trucks, estudo de tempos e 

movimentos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao ritmo de vida acelerado da sociedade moderna, cozinhar está se tornando 

uma atividade cada vez menos frequente, o que vem levando as pessoas a procurarem cada 

vez mais serviços que sirvam produtos alimentícios de forma rápida e ninguém no 

segmento alimentício apresenta rapidez maior que os serviços de ‘fast food’. Segundo o site 

El País, “Os japoneses são os que mais gastam em ‘fast foods’, com uma despesa média 
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equivalente a 1.024 reais por habitante ao ano”. E o Brasil é o maior consumidor de ‘fast 

food’ na América Latina, e o quarto maior consumidor no mundo. 

 Devido à situação econômica do Brasil (a falta de emprego e baixos salários), 

resulta no aumento de micro empreendimentos e o trabalho autônomo como forma de renda 

extra ou até mesmo uma renda fixa.  De acordo com o Serviço Apoio Micro e Pequena 

Empresa (SEBRAE), os ‘fast food trucks’ já são a fonte de renda de mais de 2% da 

população no Brasil, é uma prática que traz um bom rendimento financeiro e não há tantos 

custos quanto um restaurante normal teria, como aluguel ou compra de imóvel, além de 

uma diversificação até mesmo cultural de servir comidas típicas da região. 

O trabalho realizado teve o objetivo observar e analisar os elementos que compõem o 

processo produtivo dos cachorros quentes de um ‘food truck’ localizado na cidade de 

marabá, cuja capacidade produtiva será determinada a partir do recolhimento de 

cronometragens de todas as operações realizadas, análise do controle de produção, além de 

ser realizada análise do processo através de fluxograma e mapofluxograma. Com o término 

da análise poderá observar possíveis problemas, como desperdícios, e propor métodos para 

melhorar certos pontos no processo produtivo. Logo, no trabalho em questão observou-se 

que o trabalhador apresenta uma boa capacidade produtiva, entretanto, não necessita-se 

aplicar métodos para alcançar essa capacidade pois não há demanda o suficiente, visto que 

ele tem menos demanda do que é capaz de produzir. Dessa forma, é vital que seja 

incrementando métodos de marketing para a divulgação do local para assim sua demanda 

aumentar e o lucro também.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com base nos objetivos apresentados determinou-se alguns pontos de estudo 

importantes para a realização do trabalho que englobam a Engenharia de Métodos, sendo 

estes: o estudo de tempos e movimentos, fluxograma e mapofluxograma.  

 

2.1 Engenharia de Métodos 

Engenharia de metodos objetiva sempre uma melhoria continua no processo 

produtivo, busca desenvolver e estudar métodos que aperfeiçoem a produção além de 
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analizar o processo produtivo permitindo estimar o tempo padrao e a capacidade produtiva 

de uma organização observando os tempos e movimentos da operação. Dessa forma, 

procura eliminar todo e qualquer movimento desnecessario para a operação, padronizar a 

produção para que não haja desperdicios e obtenha um produto uniforme, e melhorar o 

ambiente de trabalho para que o colaborador não se desgaste  tanto e não demore muito 

tempo para executar os elementos da operação. 

 

2.2 Estudos De Tempos e Movimentos 

Uma das ferramentas vitais na engenharia de métodos é o estudo de tempos e 

movimentos que segundo Peinado:  

O estudo de tempos, movimentos e métodos aborda técnicas que submetem a 

uma detalhada análise de cada operação de uma dada tarefa, com o objetivo de 

eliminar qualquer elemento desnecessário à operação e determinar o melhor e 

mais eficiente método para executá-la (PEINADO, 2007, p. 45).  

 

A utilização de dados estatísticos para a mensuração do trabalho foi empregado por 

Frederick Taylor e o casal Frank e Lilian Gilbreth. Esse método tem como objetivo 

determinar a melhor e mais eficiente forma de desempenhar uma função específica.  

Para a utilização do método é realizado a decomposição das tarefas, dessa forma é 

possível identificar e eliminar processos que não são uteis e ainda aplicar movimentos que 

possam reduzir o tempo para desempenhar certa função. Com isso, determina-se o tempo 

que leva para executar cada tarefa com o auxílio de um cronometro.  

 

2.3 Padronizações do Trabalho  

Frederick Winslow Taylor buscava uma forma de melhorar o processo produtivo, 

diminuindo o tempo de execução das atividades, mas mantendo a qualidade do 

produto/serviço e os custos. Para otimizar o processo produtivo, foi necessário padronizar o 

trabalho de forma que toda e qualquer atividade ou movimento desnecessário ao processo 

fosse erradicada. 

A padronização do processo é utilizada para reduzir as oscilações do processo 

produtivo, esse método já é aplicado a bastante tempo para que uma atividade seja 

executada com eficácia e eficiência. Não significa dizer que a padronização vai limitar uma 
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empresa a reagir a diferentes situações de demanda, mas sim, que a capacidade produtiva 

irá aumentar e consequentemente os lucros totais da empresa, em contrapartida essa 

padronização reduzirá os desperdícios de matéria-prima reduzindo assim os custos totais. 

 

2.4 Cálculo dos Tempos 

Para a otimização do processo é necessário à realização de cálculos de tempos para 

poder padronizar o processo. Os tempos calculados são: tempo real (TR); O tempo normal 

(TN); E o tempo padrão (TP). De acordo com Peinado e Graeml (2007), “O tempo padrão 

engloba a determinação da velocidade de trabalho do operador e aplica fatores de tolerância 

para atendimento as necessidades pessoais, alivio de fadiga e tempo de espera”. 

De início, para a determinação dos tempos é preciso determinar a quantidade de 

cronometragens necessárias que é calculada pela fórmula a seguir: 

N= [
Z ×R

Er×d2×x 
] 

Onde: 

N = número de cronometragens 

Z = Coeficiente da distribuição normal padrão 

R= Erro Relativo da amostra 

d2 = Coeficiente que depende do número de cronometragem realizado 

preliminarmente 

X = média da amostra 

Posteriormente, calcula-se o tempo normal, onde multiplica-se o tempo cronometrado 

pela velocidade do operador, como pode ser observado na equação logo abaixo: 

TN=TC×V 

Uma parte fundamental e talvez a mais difícil seja determinar a velocidade do 

operador durante a execução da cronoanálise. Segundo Jurandir Peinado e Alexandre R. 

Graeml: 

Velocidade do operador é determinada subjetivamente pelo cronoanálista. Para a 

velocidade de operação normal do operador é atribuída uma taxa de velocidade, 

ou ritmo de 100%. Velocidades acima do normal apresentam valores superiores a 

100% e velocidades abaixo do normal apresentam valores inferiores a 100% 

 ( PEINADO; GRAEML, 2007, p. 51).  
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Para determinar essa velocidade utiliza-se o método de distribuição de 52 cartas de 

baralho, onde o operador deve-se separar as cartas em duas partes N vezes. Durante essa 

separação o cronoanálista cronometra todo o processo e registram as N cronometragem, 

desta forma é possível calcular a velocidade do operador a partir da fórmula: 

V = 30 (tempo internacional)/Tempo médio cronometrado 

A partir de então, determina-se o Tempo Padrão de produção com base na equação:  

TP=TN×FT 

Onde: 

TP = Tempo Padrão 

TN = Tempo Normal 

FT = fator de Tolerância 

O fator de tolerância, ou seja, o tempo em que o operador necessita para necessidades 

fisiológicas, tolerância por fadiga e espera é calculada pela fórmula: 

Fator de tolerancia =
1

1 − 𝑃
 

Onde P é determinado como: 

P= 
Tempo Permissível

Tempo Trabalho
 

Mediante os cálculos citados acima, pode-se ainda determinar a capacidade produtiva 

(CP) de cada trabalhador da seguinte forma:  

CP = cargo horária de trabalho / TP 

2.4 Fluxograma 

De acordo com Peinado e Graeml (2007), “Sem dúvida, o fluxograma apresenta de 

forma mais simples e visível o processo utilizado para a realização de qualquer tarefa. 

Quase que invariavelmente são utilizados fluxogramas nos registros de processos 

industriais.”. 

Para a criação do fluxograma é utilizado símbolos, sendo que os símbolos de 

processos industriais são relevantemente mais simples, onde geralmente são utilizados 5 

símbolos cujos significados estão expressos na figura a seguir: 

Figura 1 – Simbologia fluxograma de processo.  
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Símbolo Processo 

 Operação 

 Transporte 

 Espera ou demora 

 Inspeção 

 Armazenagem 

Fonte: Barnes (1977) 

Dois símbolos podem ser combinados quando as atividades são executadas no mesmo 

local, ou então, simultaneamente como atividade única.  

 

2.5 Mapofluxograma 

O principal objetivo deste recurso é analisar, juntamente com o fluxograma, as 

condições físicas de movimentação que segue em um determinado processo produtivo, bem 

como a localização dos postos de trabalho. Segundo Santos et al. (2013), O 

mapofluxograma é utilizado para demonstrar cada processo desenvolvido nos setores 

produtivos de uma organização indicando a movimentação dos itens em processamento. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa em si caracteriza-se principalmente por ser um estudo de caso, que 

segundo o Insper (2016), é uma ferramenta que aponta um problema mal estruturado, ou 

seja, que não tem uma solução pré-definida necessitando do empenho do aluno para 

analisar os dados, desenvolver argumentos, avaliar e propor soluções. Neste estudo, serão 

aplicadas as teorias da engenharia de métodos por métodos de cálculos. Abaixo apresenta-

se as etapas para a realização do artigo: 

A) Levantamento Teórico: realizou-se o levantamento bibliográfico sobre os assuntos 

vigentes para obter maior conhecimento e poder aplicar de forma contundente as 

teóricas estudadas.   

B) Coleta de Dados: Para a realização dos cálculos, oi necessário realizar a 

cronometragem de todas as etapas para assim poder calcular os tempos e capacidade 
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produtiva. E também, com análises preparou-se o fluxograma e o mapofluxograma 

do local.   

C) Coleta de cronometragem: considerando o cálculo de número de ciclos, com erro 

percentual de 5%, o número ideal de cronometragens deveria ser de 8 

cronometragens, entretanto, devido a limitação do tempo realizou-se apenas 5 

cronometragem de cada processo. Os tempos oram colhidos no horário entre 19h e 

20h, que são os de maior pique.  

D) Resultados: os resultados foram obtidos com a partir das equações determinadas, 

sendo que, algumas (como o cálculo dos tempos) foram feitas com o auxílio do 

Excel.  Para uma melhor visualização do local fez-se necessário o desenho do layout 

em 2D e 3D com o auxílio do AutoCAD e FloorPlanner, respectivamente.  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De forma que as tarefas do processo produtivo da montagem de cachorro-quente 

estão decompostas é possível, então, montar o fluxograma de processos (Gráfico 1). Logo, 

com todas as tarefas então determinadas, com o cronometro determinou-se o tempo normal 

para a execução de cada atividade cujos resultados podem ser observados na Tabela 1.  

Gráfico 1 – Fluxograma de processos. 
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Fonte: Autor (2017) 

Tabela 1 – Tempos Cronometrados as etapas.·. 

Fonte: Autor (2017) 

Uma das partes fundamentais, determinar o ritmo do operário, foi realizada com o 

método da distribuição de 52 cartas de baralho. Para esta, também é obtido 5 

cronometragens que estão expressas na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Cronometragem da distribuição do baralho. 

Fator de Ritmo CR1 CR2 CR3 CR4 CR5  TM(s) 

 26 26,11 22,89 21,75 23,23  23,99 

Fonte: Autor (2017) 

Calculando o ritmo tem-se: 

V=1,25 ou 125% 

Etapas CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 Tempo 

Médio 

Colocar Luvas 8,60 8,12 8,09 8,27 7,56 8,13 

Pegar e Cortar o Pão 7,73 7,54 7,60 7,62 7,44 7,59 

Colocar Ketchup 11,87 8,27 6,48 8,87 8,90 8,88 

Colocar Maionese 7,39 9,86 7,00 8,08 8,17 8,10 

Colocar Carne Moída 6,74 10,70 11,23 9,58 10,03 9,66 

Colocar Batata Palha 8,60 5,89 6,88 7,12 7,35 7,17 

Colocar Calabresa na chapa 5,95 4,41 3,01 4,39 5,49 4,65 

Esquentar Calabresa 92,52 93,05 69,32 84,96 84,03 84,78 

Colocar Calabresa no Pão 5,29 5,92 6,64 5,95 6,72 6,10 

Pegar e Cortar Salsicha 6,27 6,02 7,59 6,62 7,65 6,83 

Colocar Salsicha no Pão 3,35 3,67 2,98 3,33 3,88 3,44 

Colocar Cachorro Quente na 

chapa e prensar 
11,52 6,84 11,20 9,85 10,92 10,07 

Virar e prensar o outro lado 6,26 3,80 7,15 5,73 6,35 5,86 

Colocar no Pacote 15,67 17,51 17,76 16,98 15,69 16,72 

Entregar ao Cliente 2,20 1,98 1,89 2,02 2,15 2,05 
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Com isso, observa-se que a velocidade do operador é acima do normal por ser acima 

de 100%. Logo, com os resultados da Tabela 1 multiplicados pelo fator de ritmo obtido no 

valor de 1,25, determinou-se o tempo normal de cada atividade cujos resultados estão 

expressos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Tempo Normal Obtido. 

Etapas Tempo Normal (s) 

Colocar Luvas 10,16 

Pegar e Cortar o Pão 9,48 

Colocar Ketchup 11,10 

Colocar Maionese 10,13 

Colocar Carne Moída 12,07 

Colocar Batata Palha 8,96 

Colocar Calabresa na chapa 5,81 

Esquentar Calabresa 105,97 

Colocar Calabresa no Pão 7,63 

Cortar Salsicha 8,54 

Colocar Salsicha no Pão 4,30 

Colocar Cachorro Quente na chapa e prensar 12,58 

Virar e prensar o outro lado 7,32 

Colocar no Pacote 20,90 

Entregar ao Cliente 2,56 

Total 237,52 

Fonte: Autor (2017). 

A partir de então, determina-se o Tempo Padrão de produção para um cachorro 

quente. Entretanto, deve-se primeiramente determinar o fator de tolerância. Como o 

trabalhador possui uma carga horaria de 6h, adotou-se o tempo permissível para descanso 

de 10 minutos. Logo: 

P= 
10

360
=0,027 

Utilizando-se o resultado na fórmula de fator de tolerância tem-se: 
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Fator de Tolerância= 
1

1-0,027
≅1,028s 

Para calcular o tempo padrão, é de suma importância ressaltar que antes do processo 

tem-se o momento de setup, que no caso seria a limpeza da bancada e da chapa. Com isso, 

utiliza-se a seguinte equação: 

Tempo Padrão= 
T

q
+ ∑ TPi + 

TF

L
 

Onde:  

T = Tempo Padrão do Setup 

Q = Quantidade de peças para qual o setup é suficiente 

TPi= Tempo padrão da operação i 

TF = Tempo padrão das atividades de finalização  

L = Lote de peças para que ocorra a finalização. 

No caso em estudo, o tempo padrão de setup adotado foi de 20 minutos, que 

equivalem a 1200 segundos, e quantidade peças (q) total de 15. Como no caso em estudo, 

apenas um operador realiza todas as operações, inclusive a entrega ao cliente (que 

caracteriza o tempo padrão das atividades de finalização) o TF/L será nulo, logo:  

TP = 
1200

15
+244,16=324,16 segundos ou 5,40 minutos 

Logo, o tempo padrão para produção de um cachorro quente é de 5,40 minutos.  

Com todos os resultados obtidos determina-se a capacidade produtiva em questão, onde 

temos: 

Capacidade Produtiva = 
360 minutos

5,40 minutos
 

Capacidade Produtiva ≅ 67 cachorros quentes por dia 

Para melhor visualização do local, com o auxílio do AutoCAD, fez-se uma planta 

baixa em 2D (Imagem 1) e outra em 3D (Imagem 2) utilizando o Floor Planner. 

Imagem 1 – Planta Baixa em 2D.  
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       Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Planta em 3D. 

Fonte: Autor (2017). 

As plantas baixas representam como funciona o local e onde estão localizados os 

“instrumentos” que são utilizados e os centros de trabalho. Representou-se por meio do 

mapofluxograma a movimentação física que acontece durante o processo, como o local é 

pequeno e a distância entre a bancada e a chapa é de apenas 73 centímetros não há tanta 

movimentação no local, como pode ser observado na imagem a seguir:  

Imagem 3 – Mapofluxograma do local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

Foram realizadas o levantamento dos dados assim como efetuados os cálculos para 

obter o valor do volume máximo de produção, os mesmos indicam que o fator de ritmo do 

operador é alto. Não há necessidade de aumento na produção em imediato, para isso seria 

necessário buscar uma maior demanda e aplicar algumas melhorias no processo.    Trata-se 
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de uma empresa familiar local e não possui filial de venda, sua produção é dada pelo 

sistema JUST-IN-TIME, possibilitando não haver estocagem e eliminando este custo. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

   

Podemos concluir que a engenharia de métodos é uma importante ferramenta, que 

auxilia o gestor na administração da produção, levando o mesmo a tomar decisões, que 

levem eficiência em suas operações. O estudo de tempo e movimento faz se necessário nos 

setores produtivos, possibilitando identificar os prováveis gargalos na produção, podendo 

assim aperfeiçoar os setores produtivos. Com os dados obtidos no estudo do processo 

produtivo é possível redimensionar os setores produtivos da empresa, dando assim a 

solução viável ao dono da empresa.  

Uma das principais dificuldades neste estudo de tempo foi executar a cronoanálise de 

movimento do operário, devido o espaço ser bastante pequeno e os movimentos do 

operador alternassem constantemente dentre cada processo, com tudo a empresa de ‘fast 

food truck’ em estudo demostrou através do seu estudo está apta a suprir sua demanda de 

clientes em tempo hábil. Assim não há uma necessidade iminente de aumentar a produção, 

já que neste caso não haveria demanda, deve-se primeiro buscar uma demanda maior. Desta 

forma uma sugestão de melhoria seria analisar o custo por hora trabalhada e cruzar os 

dados com o custo da matéria prima necessária para saber se é possível uma redução do 

preço com a finalidade de tornar o produto mais atrativo para o cliente e redirecionar a 

produção para o item mais solicitado (cachorro-quente) visto que o estabelecimento em 

questão possui mais de um produto em seu catalogo de venda. E desenvolver promoções 

em dias estratégicos (de menor demanda), para impulsionar as vendas. 

Outra proposta seria otimizar o layout para tornar a produção mais eficiente e 

ergonômica para o operador, substituindo alguns equipamentos (como o ar condicionado 

por um ventilador) que não são de suma importância para a produção e que representam 

custos na operação (como consumo de energia elétrica). Padronizar a operação também é 

uma maneira viável de aperfeiçoar a produção, dessa forma o investimento em 
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equipamentos de maior precisão poderia evitar desperdício de ingredientes (com excesso ou 

falta) e tornar o produto mais uniforme.  
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