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RESUMO – O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa de 

panificação, com objetivo de mensurar a capacidade produtiva e o tempo padrão desta na fabricação do 

pão francês. Por meio de análise minuciosa do processo, o estudo busca demonstrar o uso do estudo de 

tempos e movimentos para obter melhorias no processo. Para calcular a capacidade produtiva e tempo 

padrão, foram necessárias cronometragens do processo produtivo e aplicação das fórmulas do estudo 

em questão. Sendo assim, foram mensurados e obtidos como tempo padrão o valor de 647,05 minutos e 

a capacidade produtiva 450.000 pães, sendo que para a análise em questão foi considerado somente a 

produção do pão francês, sendo ele o produto classe “a” da empresa. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo de Tempos e Movimentos; Capacidade Produtiva; Tempo Padrão; 

Empresa de Panificação. 

  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O pão do dia é feito para consumo imediato, sendo produzidos todos os dias na padaria. O 

mais difundido e conhecido no Brasil é o pão do dia tipo francês, muito utilizado e apreciado 

como acompanhamento de diversos pratos e consumido nas mais variadas refeições (SEBRAE, 

2010). 

Um funcionário da produção é capaz de produzir (em média) de 100 a 120 kg/dia de 

massa. A margem de contribuição por quilo produzido, para o Pão tipo francês é alta, sendo 

cerca de 82% por quilo produzido, em que a matéria-prima desse produto representa 18% do 

preço final de venda e 33% do custo, em média, sendo que tudo é compensado pela alta 

produtividade (SEBRAE, 2010).  
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Desta forma, o presente artigo teve como base de dados a empresa de panificação Alfa, que 

fica localizada na cidade de Marabá – PA, onde foram aplicados conhecimentos de estudos de 

tempo e movimento, conhecido também como cronoanálise, e a capacidade produtiva. Silva 

(2010) propõe que a produtividade está relacionada ao lucro que a empresa irá conseguir da sua 

operação. Desta forma, o surgimento de técnicas e métodos associados à melhoria da 

produtividade de uma organização é de suma importância, pois tanto pode ser utilizado para 

encontrar problemas, como para corroboração do acerto de decisões tomadas no passado perante 

as mudanças no processo produtivo da organização. 

 

1.1   Estudos do tempo e produtividade  

“O estudo de métodos foi desenvolvido pelo casal Gilbreths e procura observar e desenvolver 

a maneira com a qual o trabalho é executado” (GILBRETHS, 1917). Reduzir o tempo de uma 

operação significa um grande aumento de produtividade, principalmente no ramo alimentício, 

diminuindo o tempo de espera do cliente, com o intuito de satisfazê-lo. 

O estudo de tempos e movimentos, de acordo com Slack et al (2015), é uma forma de medir 

o trabalho por meio de métodos estatísticos, permitindo calcular o tempo padrão que é utilizado 

para determinar a capacidade produtiva da empresa, elaborar programas de produção. O tempo 

padrão é o tempo necessário para executar uma tarefa de acordo com um método estabelecido, 

em condições determinadas por operador apto e treinado trabalhando em ritmo normal durante 

todas as horas do serviço. 

“Definindo a operação como um todo, pode-se chegar à subdivisão do processo obtendo 

tarefas básicas” (RIGGS, 1987). O estudo de tempos, movimentos e métodos aborda técnicas 

que submetem a uma detalhada análise de cada operação, como a cronometragem 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. Segundo Slack et al (2015), a produção enxuta 

é, formalmente, toda produção realizada sem desperdícios. Entretanto, como tradução de “Lean 

Manufacturing”, é usado para designar princípios e técnicas produtivas que visam a melhoria 

contínua .Hoje, a finalidade do estudo de tempos e de movimentos é mais ampla; a filosofia e a 

prática moderna diferem dos conceitos originais. Desta forma, o estudo da produtividade das 

empresas vem sendo indagado e buscado soluções que tragam uma padronização nos métodos 

aplicados. Conhecer se a empresa está produzindo o máximo ou o mínimo para obter uma 



 
 

A interdisciplinaridade na Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e Tecnologia na Amazônia Paraense 

 27 a 29 de setembro de 2017 

 

 

 
3 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 4, 2017. 

 

melhor otimização de seu tempo, material e operários é de suma importância em todos os 

âmbitos empresariais 

.  

2. OBJETIVOS  

 

O intuito deste trabalho é determinar o tempo padrão e a capacidade produtiva da padaria na 

produção do pão francês, em uma empresa de panificação localizada na cidade de Marabá-PA. 

Colocar em prática o conhecimento adquirido na área engenharia de métodos visando o estudo 

do tempo e movimento, averiguar o tempo dos processos para determinar a capacidade 

produtiva. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Tendo em vista cumprir com os objetivos desta pesquisa realizou-se um estudo de campo, 

aonde foi feita uma visita in loco na empresa sendo que o processo estudado foi a fabricação do 

pão francês, essa escolha se deu em virtude de ser o produto “carro-chefe” da panificadora e com 

disponibilidade de observação dos pesquisadores. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi 

necessário o contato com o dono, que nos deu a autorização para registrarmos os dados 

necessários para a pesquisa. Com isso foram coletados dos dados com o funcionário responsável 

pelo processo, por meio de questionários semiestruturado e observações, sem utilização de 

roteiro, com intuito de conhecer o processo produtivo. Posteriormente, foram coletados os dados 

com o auxílio de um cronômetro, filmadora, folha de observação e uma trena. Estes materiais 

foram utilizados para facilitar a observação no local visando a precisão dos dados.  

 Cronômetro: utilizado para medir o tempo da tarefa atual.  

 Folha de observações: utilizada para registrar todas as informações e tempos 

coletados. 

 Trena: utilizada para medir o local e a distância dos equipamentos. 

 Filmadora: registrou todos os movimentos executados pelo operário na realização 

da tarefa, auxiliando na posterior análise de dados. 
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Coletados os dados, foram analisados e estruturados no Software MS Excel, com objetivo de 

facilitar os cálculos e construir quadros e figuras. Também foi utilizado outro software, 

PROMOB, que auxiliou na plotagem da planta baixa. 

Desta maneira, a pesquisa foi realizada em dois dias, sendo o primeiro para a observação 

da produção do pão francês que durou cerca de 60 minutos, e o segundo para encontrar o fator de 

velocidade dos funcionários que durou cerca de 20 minutos. Sendo assim, os métodos escolhidos 

para análise foram: o estudo de tempos, fluxogramas e a capacidade produtiva. Logo, facilitou o 

entendimento de como o estudo de tempos poderia, por meio da definição do tempo padrão, 

auxiliar na produtividade da empresa estudada. 

 

3.1 Estudos dos tempos 

Através de uma análise metódica, estabelecem-se tempos padrão para a realização de uma tarefa.  

O tempo padrão é a quantidade de tempo requerido para a realização de uma tarefa específica, 

por um trabalhador, utilizando um determinado método e trabalhando num determinado 

ambiente. Inclui o tempo de trabalho requerido para uma tarefa com margens para atrasos 

pessoais, acontecimentos e atrasos imprevisíveis, repouso e necessidades pessoais. 

1°) Para ter noção da capacidade produtiva, fazem-se necessários alguns cálculos que são feitos 

através de tempos cronometrados na operação de cada tarefa. Começando pelo Tempo 

Cronometrado (TC) que é a somatória das médias de cada operação. Logo em seguida, para se 

obter uma operação padronizada e calcular a velocidade do operador, se faz o teste das cartas de 

baralho, aonde os operadores tem 30 segundos para distribuir em duas partes iguais estas cartas, 

sendo que são feitas cinco cronometragens e tirado a média delas. 

V = 
30

𝑥
; 

Aonde o x é o valor da média do operador. 

2º) O tempo cronometrado é multiplicado pelo ritmo do operador em cada operação. O resultado 

é o Tempo Normal (TN). O ritmo analisado é o ritmo do operador. Onde: 

  V (R) > 100% - Ritmo acima do normal; V (R) = 100% - Ritmo normal; V (R) < 100% - Ritmo 

abaixo do normal. 

𝑇𝑁 = 𝑇𝐶 × 𝑉 

3°) Em uma carga horária de trabalho não é possível trabalhar as horas integralmente sem ter 
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uma pausa para suas necessidades pessoais ou para um rápido lanche. Desta forma devem ser 

previstas algumas interrupções no trabalho. LAUGENI (2005), afirma que um tempo permissível 

para necessidades pessoais, varia de 10 a 15 minutos, enquanto a tolerância fadiga vai de acordo 

com as condições de trabalho. 

𝐹𝑇 = (
1

1−𝑃
); 

Aonde P é: 

𝑃 =  
𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑃𝐸𝑅𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐻𝑂
 

4º) O Tempo Padrão (TP), então, é encontrado através da multiplicação do tempo normal pelo 

fator de tolerância. 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑁 × 𝑇𝐹 

3.2 Fluxograma 

Fluxograma em geral é uma ferramenta de representação gráfica do trabalho realizado em 

empresas, é a sequência normal de qualquer trabalho na organização. São usados símbolos que 

geralmente tem pouca variação. 

Barnes (1977) relata que em 1947 a American Society Mechanical Engenieers (ASME) 

introduziu, como padrão, cinco símbolos conforme disposto no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1: Símbolos das operações. 

Símbolos Operação 

 Operação 

 Transporte 

 Inspeção 

 Espera 

 Armazenagem 

Fonte: Barnes (1977) 

 

3.3 Capacidade Produtiva 

Para determinar a Capacidade Produtiva (CP), utilizaremos a seguinte fórmula: 

𝐶𝑃 =  
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐷𝐼Á𝑅𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐻𝑂

𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑃𝐴𝐷𝑅Ã𝑂
 

 

4. RESULTADOS E DISCURSÕES 
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A capacidade produtiva é o máximo de produção de uma empresa em um espaço de 

tempo específico. Para um melhor entendimento sobre tal assunto, foram coletados alguns dados, 

logo depois, cronometrados e anotados em cada operação na produção do pão, na empresa Alfa, 

que fica na cidade de Marabá-PA. Por meio de fórmulas, conseguiu-se determinar a capacidade 

produtiva e seu tempo padrão. 

 

4.1 Descrição do processo 

O processo escolhido para mostrar a aplicabilidade da engenharia de métodos foi à 

fabricação do pão francês, por ser o produto de carro chefe da empresa, A  empresa 

disponibilizou dois dias, onde foram feitos os estudos de ritmo e melhor entendimento de como é 

o processo no outro dia. Foram coletados os dados a serem cronometrados, dentro de cada 

operação, cinco vezes. Com o intuito de melhor visibilidade do local, se fez necessário a criação 

de uma planta baixa através do Software PROMOB , como é mostrado na figura 1, no local 

aonde são preparados os pães. Desta forma, o processo inicia-se na letra A da figura, que é onde 

se dispõe a matéria-prima (sal, trigo, fermento e melhorador) do pão, vale ressaltar que o saco de 

trigo de 50kg, fica perto da batedeira antes de começar o processo, começamos a cronometrar a 

partir do momento que o padeiro chegou e começou a abrir o saco. No corpo colaborativo da 

empresa, além do padeiro, participam do processo mais dois ajudantes, aqui descritos como 

ajudante 1 e 2. 

O trigo é despejado na batedeira (letra B), logo depois é adicionado os restantes dos 

materiais, então o padeiro liga a máquina e começa a bater, em cima da batedeira, tem um filtro 

que já tem água gelada, diminuindo assim o gasto com gelo. Após bater cerca de 15,85 minutos, 

o padeiro vai até armário de armazenagem (letra H), e traz para o ponto da letra G, desta forma 

ajuda colocar mais rápido os pães que irão sair da modelagem. Após o processo o processo 

inicial, o ajudante 1 coloca a massa no cilindro (letra C) e é passada diversas vezes, até ficar no 

ponto. Assim que a massa fica no tempo ideal, o ajudante 1 leva para a mesa de corte e pesagem 

(letra D). O ajudante 2, pega a massa já pesada e leva para separadora (letra E), logo em seguida 

retira e coloca na modeladora (letra F), assim que a massa saí, o padeiro inspeciona em fração de 

segundos e coloca na tela, até dar as 25 massas de pães, então é colocado no armário (letra G). O 

armário é trocado a cada 24 telas preenchidas, então ele volta para a área anterior (letra H). 
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 A massa do pão fica esperando cerca de 600 minutos, depois desse tempo ela vai para o 

forno (letra I) e com cerca de 20 minutos, sai do forno que tem capacidade de 600 pães a cada 20 

minutos. Assim que sai do forno, o pão é levado pelo ajudante 2 até o balcão (letra J). 

 

Figura 1- Planta baixa 

 

Fonte: Autores (2017) 

 

4.2 Fluxograma aplicado na empresa 

O uso dos fluxogramas no trabalho é a representação gráfica do processo produtivo com a 

sequência normal de trabalho.  Na primeira fase do trabalho foi desenvolvido o fluxograma de 

processo da fabricação do pão francês (quadro 2), detalhando tal procedimento com os símbolos 

correspondentes à cada ação e a distância percorrida em cada etapa do processo. 

Quadro 2: Fluxograma da produção do pão 
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Fonte: Autores (2017) 

4.3 Estudo de tempos aplicados na empresa 

Foram feitas cinco medições de tempo da operação e encontrados o tempo normal, fator 

de tolerância e o tempo padrão. 

As medições de tempo (T) foram todas transformadas em uma só unidade (minutos), para 

melhor entendimento e cálculo, que foram explicados no tópico 3, materiais e métodos. No 

quadro 4, demostra os resultados obtidos através do jogo do baralho. Para obter o fator de ritmo 

de cada operador, seguindo o conceito do tópico 3, observou-se que os três operadores chegaram 

a um conceito acima do normal (>100%). 

Quadro 3: Estudos de tempos 

Processos T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Média 

Tempo na batedeira 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 

Transporte para o cilindro 0,90 0,18 0,20 0,08 0,13 0,18 

Tempo no cilindro 2,00 2,66 2,93 2,01 2,02 2,02 

Transporte para mesa de corte e 

pesagem 0,32 0,02 0,01 0,05 0,07 0,05 

Corte 0,10 0,08 0,15 0,05 0,02 0,08 

Pesagem 0,07 0,05 0,08 0,03 0,07 0,07 

Divisora 0,18 0,32 0,25 0,22 0,38 0,25 

Modeladora 0,35 0,28 0,23 0,47 0,38 0,35 

N° Distância (m) Símbolos Operações

1 Colocar os ingredientes na batedeira

2 Bater os ingredientes

3 1,2 Transporte para o cilindro

4 Massa no cilindro

5 1,77 Transporte para mesa de corte e pesagem

6 Corte

7 0,2 Transportar para pesagem

8 Pesagem

9 2 Trasnporte para divisora

10 Divisora

11 0,45 Transporte para modeladora

12 Modelardora

13 0,2 Transporte para tela

14 Colocar a massa na tela

15 0,23 Transporte para o armário de fermentação

16 Armário 

17 1,96 Transporte para o forno

18 Forno

19 14,5 Transposrte para o balcão

20 Balcão
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Colocar a massa na tela 0,30 0,37 0,28 0,35 0,28 0,30 

Transporte para o armário de 

fermentação 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 

Armário  600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Transporte para o forno 2,00 2,23 2,25 2,47 2,04 2,23 

Tempo do pão no forno 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Transporte para o balcão 0,23 0,50 0,43 0,58 0,50 0,50 

TEMPO TOTAL DAS 

ATIVIDADES 642,33 642,58 642,71 642,21 641,77 641,91 
Fonte: Autores (2017) 

A partir das amostras cronometradas, foi possível definir o Tempo Normal (TN), Fator de 

tolerância (FT) e o Tempo Padrão. Já a velocidade do operador, foi feita pelo jogo de baralho e a 

maior velocidade obtida foi de 1,2 (> 100%). 

TN = 21,91 x 1,2 = 26,29 min 

FT = 1/1-P = 1/1-0,9722 = 1,03 

TP = 26,29 x 1,03 = 27,08 min 

Nos cálculos, só são considerados os valores que estão relacionados diretamente com o 

funcionário, como forno e o tempo do armário são independentes, eles são retirados. 

 

4.4 Capacidade produtiva 

Para o cálculo da capacidade produtiva, o tempo foi analisado de forma separada do total 

de cronometragem, verificou-se a quantidade de pães o padeiro poderia fazer em determinado 

tempo, sendo que dentro dessa somatória de tempo, foi subtraído o tempo (600 minutos) em que 

a o pão ficaria no armário de fermentação, pois se trata de um processo que não depende do 

padeiro, ou de melhor entendimento, não é um processo sequencial.  

Vale ressaltar que em um turno, se produz 2000 pães. 

Tempo = Tempo total – Tempo no armário  

T = 647-600 

T = 47 min; 

Logo em seguida, foi transformado esse tempo de minutos para segundos; 

 47 min = 2820 s;  

Para saber a quantidade de tempo para cada pão, divide os segundos pela produção do turno; 

Pão por minuto = tempo cronometrado/ produção de pães 

Pão por segundo= 
2820

20000
= 1,41 𝑠/𝑝ão 
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Então, para calcular a capacidade produtiva, é necessário que o tempo esteja e horas, ficando em 

uma só unidade. 

1,41 s = 0,0004 horas 

Entende-se quê, o padeiro produz 1 pão a cada 0,0004 horas, então se faz a fórmula; 

𝐶𝑃 =  
180

0,0004
= 450000,00 Pães 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio das ferramentas da Engenharia de Métodos (estudos dos tempos, cronoanálise e 

fluxogramas) torna-se possível a determinação da capacidade produtiva e do tempo padrão de 

produção do pão francês, estas ferramentas trazem grande aplicabilidade nas empresas, pois 

ampliam a visão dos gestores quanto às operações, facilitando a melhoria ou a eliminação de 

processos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi alcançado. 

Segundo o gerente da empresa alfa, sua produção mensal é de 120.000,00 pães, contudo, 

através da fórmula de capacidade produtiva, percebeu-se que sua produção só detém de 26,6% 

de sua capacidade máxima. Vale ressaltar que o artigo está tratando apenas do produto carro 

chefe da empresa, que é o pão francês. Sendo que a empresa produz uma variedade de produtos 

aos seus clientes, os quais não foram levados em consideração aos cálculos anteriores.  

Algumas melhorias que poderão ser feitas para otimizar o tempo é investimento em uma 

máquina de corte e moldagem, o que diminuirá  o tempo com operações e transporte. Nota-se 

que o tempo que os pães ficam no armário é o gargalo na produção. Sem a aplicação dos estudos 

de tempos e métodos, que obtém números reais, dificilmente uma empresa poderá aperfeiçoar 

seus recursos. Porém, as propostas de tornar o processo mais automatizado são consideradas 

inviáveis no momento, pois as máquinas necessárias ainda estão com o custo elevado. 

Como proposta de estudo futuro sugere-se a aplicação de técnicas de previsão de demanda, com 

intuito de acompanhar a demanda de produtos e por se tratar de itens perecíveis, além do estudo 

de demanda, o uso de Planejamento de Necessidades Materiais (MRP). 
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