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RESUMO 

 

 Atualmente, o estudo de tempos e movimentos aplicado em determinadas empresas proporciona 

melhorarias no que tange aos aspectos de seus processos produtivos. Se fez a aplicação desse 

estudo em uma cerâmica localizada no município de Marabá-PA onde se fabrica tijolos com 8 

(oito) furos. O objetivo geral do artigo é analisar e definir a capacidade produtiva da empresa de 

acordo com um melhor aproveitamento do tempo na execução das atividades operacionais. A 

metodologia utilizada é o estudo de caso. Para a determinação do tempo de realização da 

atividade escolhida (enfornamento), aplicaram-se os conceitos do estudo de Engenharia de 

Métodos e tempos cronometrados. Como resultados tem-se que a velocidade operacional média 

da empresa é 1,30 ou 130%. Com essas informações pode-se calcular o tempo normal (TN) que 

foi de 10,19 e também foi determinado o fator de tolerância (FT) de 1,13. O tempo padrão da 

atividade foi de 11,51 min/carrinho e a capacidade produtiva (CP) total dessa atividade é de 

26.689,8 tijolos por dia. Contudo, a produção de tijolos depende da competência e das condições 

de trabalho que os funcionários são submetidos, e também de dois fatores principais (a demanda 

do mercado consumidor e também fatores naturais como períodos de chuva ou seca). 

 

Palavras-Chave: Estudo de tempos cronometrados; Engenharia de Métodos; Ergonomia; 

Fluxograma; Mapofluxograma. 

 

1. Introdução 

 

Atualmente, o estudo de tempos e movimentos aplicado em determinadas empresas 

proporciona melhorarias no que tange aos aspectos de seus processos produtivos, distribuindo de 

maneira mais estratégica as atividades desenvolvidas com o melhor aproveitamento do tempo. 

Portanto, o foco deste artigo é a aplicação do estudo de tempos e movimentos em uma empresa 

cerâmica localizada no Município de Marabá, estado do Pará. 

Esta cerâmica possui uma linha de processo dividida nas seguintes etapas: preparação da 

matéria prima e da massa, formação das peças, tratamento térmico e acabamento. Nas quais 

são feitos os estudos dos movimentos e tempos gastos em cada fragmento desta operação. 

Apesar de toda a modernização de máquinas, a mão-de-obra humana continua sendo 

indispensável dentro desta empresa, sendo a mais utilizada, principalmente quando o trabalho exige 
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maior complexidade para ser realizado. 

Para Agahnejad (2011), ergonomia é uma ciência aplicada para facilitar o trabalho do 

homem, e o ergonomista utiliza o conhecimento de outras áreas para desenvolver projetos de 

melhoria e solucionar os gargalos de produção, ou até mesmo melhorar o bem estar dos 

funcionários. 

Esse artigo evidencia a importância dos estudos de tempos e métodos para a obtenção de 

dados seguros no que tange ao tempo padrão visto que este é base para a definição de novos 

parâmetros dentro do sistema produtivo, tais como: indicadores de produtividade e qualidade, 

carga homem, carga máquina, custos e outros, relacionados com a didática da principal 

ferramenta da Engenharia de Métodos. E por fim, a discussão  de  aspectos relevantes ao impacto 

da diferença entre valores reais obtidos e valores anteriormente estimados ou históricos, quando for 

o caso. 

Obter informações reais sobre um processo modifica a forma de tratar a produtividade e a 

qualidade. Valores históricos ou estimados de tempo de execução das operações envolvidas em um 

fluxo de processos devem ficar  para segundo plano, pois os estudos de tempos e métodos fornecem 

meios para obtenção de dados reais, e somente assim podem-se obter indicadores confiáveis 

(ANIS,2010 apud TARDIN et al, 2013). 

O objetivo geral do artigo é analisar e definir a capacidade produtiva da empresa de 

acordo com um melhor aproveitamento do tempo na execução das atividades operacionais. Já os 

objetivos específicos foram: estimar o tempo padrão e a capacidade produtiva da empresa analisada; 

avaliar os resultados; identificar possibilidades de melhoria no ambiente de trabalho no que tange 

aos aspectos do trabalhador. 

 

2. Referencial Teórico 

 

 

2.1 Engenharia de métodos 

 

No campo de estudo dos processos produtivos de determinada atividade, a engenharia de 

métodos busca o estudo e a análise para um trabalho de forma sistemática, obtendo como 

resultado, o desenvolvimento de métodos práticos e mais eficientes e estabelecendo padrões de 

relação (NEGREIROS ; LIMA , 2011). 

Segundo Barnes (1977) é o estudo sistemático dos sistemas de trabalho, que tem como 

melhor método de trabalho, em geral o de menor custo, a padronização e a determinação do 
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tempo gasto por uma pessoa altamente qualificada e devidamente treinada para executar uma tarefa 

de forma a melhorar a atividade realizada, tornando a realização do trabalho mais rápida e 

eficiente visando à produção de outputs com qualidade. 

Certamente são inúmeras as vantagens que a engenharia de métodos traz para  o sistema 

produtivo de uma determinada organização, que tem como objetivos principais: a eliminação de 

movimentos desnecessários e o maior aproveitamento do tempo. 

 

2.2 Mapofluxograma 

 

O mapofluxograma nada mais é do que a demonstração da movimentação física de um 

objeto através dos núcleos dispostos em um espaço físico de uma unidade produtiva seguindo uma 

sequência de rotina já predefinida. Logo a interpretação de um processo estipula uma série de 

informações, que, examinadas em conjunto proporciona uma abordagem mais detalhada de 

possíveis imprevistos, tornando mais eficaz à identificação de causas e proposição de melhorias 

(TARDIN et al, 2013). 

A característica dessa ferramenta é que pode ser elaborada de acordo com o espaço físico 

de onde estão sendo realizados os processos produtivos. Proporciona uma visão bem ampla de todo 

o processo que está sendo realizado no chão de fábrica e tem como vantagem uma observação de 

transportes mais extensos, podendo demonstrar movimentos de diversos pavimentos. No entanto, 

não fornece detalhes mais precisos sobre a intensidade do fluxo de movimentações do processo 

que está sendo efetuado. 

 

2.3 Estudo de tempos 

 

O estudo de tempos e movimentos aborda técnicas que levam a uma precisa análise de 

determinada atividade com o objetivo de eliminar todo item desnecessário e encontrar o 

melhor e mais eficiente modo de executá-la. 

Para Barnes (1977), os principais saltos para o desenvolvimento do sistema de tempos 

predeterminados partiram de Frederick W. Taylor e de Frank B. Gilbreth. O campo de estudo de 

tempos teve seu início em 1881 na usina de Midvale Steel Company, onde Taylor foi seu 

principal introdutor. 

O estudo de tempos tem como objetivo a avaliação da mão-de-obra em qualquer setor de 

tarefas que, usado de maneira correta, proporciona a obtenção de informações úteis para o aumento 

da eficiência, possibilitando o maior aproveitamento do trabalho e consequentemente do tempo. 
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Entretanto é estabelecido um tempo padrão para a realização de determinada atividade, e é esse o 

tempo necessário para um funcionário executar determinada tarefa ao qual foi designado, 

utilizando determinados métodos em um ambiente de trabalho. No entanto todo esse tempo de 

trabalho inclui atrasos imprevisíveis, tempo para descanso e também para as necessidades 

fisiológicas. 

Determina-se o tempo padrão (TP) da seguinte maneira: primeiramente tem-se que o 

tempo cronometrado (TC) de cada atividade realizada pelo colaborador onde se calcula a média do 

mesmo; em seguida calcular a velocidade (V%) do colaborador (também chamado de ritmo do 

trabalhador) na execução de suas tarefas. 

Posteriormente, o tempo cronometrado será multiplicado pelo ritmo do trabalhador, e o 

resultado encontrado será o tempo normal de acordo com a fórmula abaixo: 

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

V (R) = 100% - Ritmo normal TN = TC x V% 

V (R) < 100% - Ritmo abaixo do normal 

 

Continuando com o processo tem-se o valor do tempo padrão multiplicando o tempo 

normal pelo fator de tolerância (FT), fator de tolerância pode ser definido se existe tolerância 

pessoal, como necessidades fisiológicas, tolerância por fadiga, e tolerância por espera. 

Fator de tolerância pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

 

Onde (P) é o tempo permissivo (ocioso) dividido pela carga horária de trabalho. Também se 

tem a fórmula para o cálculo do tempo padrão: 

 

TP = TN x FT, 

 

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 

 

Se o cálculo for para mais de um funcionário, multiplica-se o valor do CP pelo número de 

colaboradores da empresa que atuam na mesma operação a qual deseja-se saber a capacidade 
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produtiva total. 

  

 2.4 Ergonomia 

 

Entende-se de uma forma geral que a ergonomia objetiva modificar os sistemas no setor 

de trabalho para uma adequação das atividades nele existentes às características, habilidades e 

limitações das pessoas com uma vista ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro 

(ABERGO, 2000). 

Diariamente várias pessoas estão submetidas a diversas atividades realizadas em 

organizações, atividades essas que estão interligadas desde o setor de serviços gerais até os 

processos realizados na diretoria da mesma. Entretanto independentemente da atividade a ser 

executada todos os colaboradores estão submetidos a executar atividades que requer algum tipo 

de esforço físico, que por consequência podem ocasionar algum tipo de lesão. 

Uma pessoa que trabalha no setor de serviços gerais onde a mesma está exposta a 

diversos tipos de movimentos para efetuar sua atividade poderá num futuro não muito distante 

acabar desenvolvendo dores lombares pelo fato de se movimentar de forma muito intensa no 

momento da realização de seu trabalho. Outro exemplo é de funcionários que trabalham no setor 

de finanças, onde ficam diariamente sentados na frente de um computador de forma irregular, 

os mesmos tendem a desenvolver dores por causa de um mau posicionamento. 

É nesse contexto que se faz necessário à implementação da ergonomia nas empresas, seu 

plano de utilização é muito importante pelo fato de poder proporcionar um bem estar para o 

trabalhador de forma que o mesmo possa realizar suas atividades de maneira mais confortável e 

satisfatória. 

Em poucas palavras pode-se afirmar que a ergonomia é a adaptação do trabalho ao ser 

humano. De certa forma leva-se em consideração que um bom posicionamento do corpo e 

execução de movimentos corretos, espaço físico digno de trabalho, uma boa orientação para a 

prática de execução de atividades de forma correta, entre outras coisas, proporcionam melhoras 

significativas no setor produtivo. 

 

 3. Método de Pesquisa 

 

A estratégia de pesquisa utilizada é o estudo de caso, que permite unir teoria com a 

prática, fazendo-se observações de fenômenos que permitem absorção de conhecimentos que jamais 

seriam adquiridos somente com a teoria. Utilizou-se a técnica da observação não- participante, 
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quando o pesquisador atua apenas como espectador atento (GODOY, 1995). 
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O estudo de caso aplica-se a análise profunda de um determinado fenômeno ou pessoa, o 

pesquisador deve estar aberto a novas descobertas, ainda que possua um amplo conhecimento 

teórico. A grande vantagem dessa metodologia é o enfoque em acontecimentos da realidade, que 

inclusive podem ser mensurados e apresentados como respostas aos porquês que existiam antes de 

estudar os eventos. Veja a definição de Godoy (1995): “O estudo de caso se caracteriza como 

um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame 

detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular” (p.25). 

E segundo Carlos Gil: 

O estudo de caso é uma modalidade amplamente utilizada nas ciências biomédicas e 

sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante 

outros delineamentos [...] (GIL, 2002). 

Após definir os conceitos sobre a metodologia a ser seguida, a elaboração do presente artigo 

procedeu a partir de etapas que foram dividas e organizadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, (2014). 

 

É necessário seguir a estratégia estabelecida anteriormente, e atentar para os seguintes 

aspectos: as condições em que os colaboradores trabalhavam, e que possíveis melhorias poderiam 
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ser incorporadas; a cultura organizacional da empresa, ou seja, a forma como é hierarquizada 

as funções e até mesmo a autonomia que cada colaborador tinha sobre suas atividades; outra 

observação importante são as condições do ambiente de trabalho. 

O tratamento dos dados foi feito com elaboração de tabelas e o fluxograma que 

funcionam como fonte de dados, e são necessárias para uma análise mais aprofundada das 

operações, facilitando a identificação dos gargalos de produção. Feitas essas análises tem-se o 

diagnóstico do setor produtivo da empresa, podendo-se propor diante de valores e fatos reais 

melhorias que influenciam diretamente na produção, tendo em vista sempre o bem estar dos 

funcionários, redução da fadiga, melhoria no desempenho dos colaboradores, e consequentemente a 

redução de custos. 

 

 4. Estudo de caso 

 

Para a determinação do tempo de realização da atividade escolhida (enfornamento), 

aplicaram-se os conceitos do estudo de Engenharia de Métodos e tempos cronometrados 

descritos anteriormente. Com base nisso considera-se de forma mais detalhada o tempo gasto em 

cada elemento da atividade. As tabelas a seguir contêm os dados obtidos: 

 

Tabela 1- Elementos 

Atividade: Enfornamento Elemento 

Carregamento do carrinho 1 

Transporte dos tijolos até o forno 2 

Descarregamento do carrinho 3 

Volta do carrinho para novo 

carregamento 

4 

Fonte: Autores (2014). 
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Realizou-se o teste de distribuição de cartaz em cinco funcionários, e o colaborador 

escolhido como padrão apresentou velocidade de 1,30 ou 130% (ritmo acima do normal). Com 

essas informações pode-se calcular o tempo normal (TN) que foi de 10,19. 

Também foi determinado o fator de tolerância (FT) onde se considera a jornada de 8 horas 

de trabalho e o tempo permissivo do funcionário (tempo este que atende as necessidades pessoais 

como descansos e atrasos). Considerando os 60 minutos de permissividade o fator de tolerância foi 

de 1,13. 

Com os valores do tempo normal e do fator de tolerância, pode-se calcular o tempo 

padrão da atividade que foi de 11,51 min/carrinho. De acordo com os dados obtidos tem-se a 

capacidade produtiva (CP) de 41,70carrinho/funcionário/dia. Neste caso a capacidade está para 

160 tijolos, que é a quantidade que cada carrinho suporta. Então fazendo a multiplicação tem-se 

6.672,45 tijolos por funcionário em um dia, mas como são 4 funcionários,  a capacidade total dessa 

atividade é de 26.689,8 tijolos por dia. 

 

4. Conclusões 

 

De acordo com os dados mostrados nas tabelas do Estudo de Caso, percebe-se que 

existe uma variação de tempo muito grande para a realização de uma mesma atividade (elemento), 

pelo mesmo funcionário. Pode-se buscar uma forma alternativa de tentar padronizar esses valores 

entre os mesmos funcionários, eliminando movimentos desnecessários por outros mais eficazes. 

A produção de tijolos depende da competência e das condições de trabalho que os 

funcionários são submetidos, e também de dois fatores principais, que são: a demanda do 

mercado consumidor e também fatores naturais como períodos de chuva ou seca. Fatores como 

esse influenciam na produção de tijolos consideravelmente. 

Os tijolos são estocados em um deposito aberto por cerca de 3 dias para passarem pela 

primeira secagem e depois são colocados nos fornos, porém pelo fato do espaço nem sempre 

comportar as quantidades produzidas, tijolos são colocados em áreas próximas ao forno. Com isso, 

ao serem colocados no forno podem ser mal concluídos, saindo assim peças  defeituosas e com isso 

tem-se desperdício de material. Uma considerável alternativa seria ampliar a área de estoque dos 

tijolos que devem passar pela primeira secagem (secagem natural). 
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No caso da cerâmica outra possível melhoria seria a automação de alguns processos, por 

exemplo, o transporte de tijolos que exigem um grande esforço físico por parte dos 

funcionários, poderia ser feito por uma empilhadeira, que carregaria os tijolos alocados. 

Analisando agora questões ergonômicas, percebe-se que há uma grande imprudência por 

parte dos próprios funcionários, pois muitos não usam botas, luva de pano, óculos de proteção 

e máscaras descartáveis. Alguns alegam que não conseguem se adaptar ao EPI não levando em 

consideração o mal que faz a própria saúde. De acordo com a empresa é realizado palestras, 

treinamento para prevenção de acidentes e fornecimento de EPI’s para proteção pessoal do 

funcionário. A temperatura do local de trabalho também não está adequada, devido o mesmo ser 

muito quente, dificultando assim o bem estar do funcionário. Implantar uma nova estratégia 

para fazer com que os funcionários utilizem os devidos equipamentos e também para que o 

ambiente se torne mais adequado, é de fato viável para o melhoramento dessa área da produção. 

Uma pesquisa futura poderia ser feita utilizando outras ferramentas como, por exemplo, a 

pesquisa operacional, encarregada de determinar a solução de problemas reais (redução de 

custo, de disperdício de materia-prima, quantidade necessária de cada recurso disponível). 
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ANEXO- Mapofluxograma 

 


