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RESUMO 

Este artigo analisa e ressalta a importância da aplicação do estudo de tempos em setores 

produtivos, para determinar um modelo de produção na organização de forma a identificar 

problemas e otimizá-los. Em uma panificadora no estado do Pará no município de Marabá, foi 

realizado o estudo, onde o objetivo é identificar a capacidade produtiva aplicando-se 

ferramentas da engenharia de métodos para o encontro de melhorias em parte de suas 

operações. Para tal, foi realizado um analise teórica e através dos calculados do tempo normal, 

do tempo padrão de execução e da capacidade produtiva, obteve-se resultados que contribui 

de grande forma para um aperfeiçoamento da produtividade da empresa. 
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INTRODUÇÃO 

Ocorreram diversas modificações no mundo desde a época em que Taylor estruturou a 

Administração Científica e o Estudo de Tempos Cronometrados, com o objetivo de medir a 

eficiência individual do trabalhador, essa metodologia continua sendo muito utilizada para 

estabelecer padrões para a produção e para os custos industriais. Desse modo a 

cronometragem ainda é o método mais empregado na indústria para medir o trabalho. O 

estudo de tempos é uma ferramenta bastante utilizada e importante para definir a 

produtividade, como sendo a máxima quantidade de produtos e serviços a ser realizadas em 

uma unidade de produção em um dado tempo (MOREIRA, 2009). 

Segundo Barnes (1977), o estudo de tempos e movimentos é uma análise dos sistemas 

de trabalho e tem como objetivos: desenvolver o sistema e o melhor método para a realização 

das atividades de preferência aquela de menor custo, uniformizar esse sistema e método e 

determinar o tempo padrão que é o tempo gasto para uma pessoa devidamente treinada, 

realizar uma atividade específica em seu ritmo normal. É interessante para o empreendimento 

o conhecimento da capacidade do seu funcionário, a fim de dimensionar a jornada de trabalho 
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de acordo com a demanda diária. Bem como aperfeiçoar o processo a partir da uniformização, 

minimizando o tempo e os custos. 

Diante do exposto, o referido trabalho tem como objetivo observar a rotina de uma 

empresa e compreender seu processo, para que seja possível simplificar as operações e 

aumentar a produtividade. Nesse sentido, realizou-se um estudo de caso em uma panificadora 

no sudeste do estado do Pará no município de Marabá aplicando-se ferramentas da 

Engenharia de Métodos na busca de possíveis melhorias nas operações, bem como um estudo 

de tempos de algumas tarefas, de modo a realizar uma padronização dos tempos dos 

operadores. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia de acordo com Gil (1999), é a linha de raciocínio adotada no processo 

de pesquisa. A execução do trabalho se delineou através do estudo sobre engenharia de 

métodos. Pesquisas sobre o tema foram realizadas e seus conceitos apresentados. O artigo é 

um estudo de caso realizado no sudeste do Pará na cidade de Marabá, do processo de 

produção do pão francês ou de sal. O estudo de tempos cronometrados foi realizado com o 

objetivo de encontrar a capacidade produtiva e assim trazer melhorias para o processo.  

Para a coleta dos dados, foram realizadas duas visitas à empresa. A primeira visita, por 

meio de entrevista com o gerente e observações, foi possível conhecer a realidade comercial 

da empresa, a disposição do espaço de produção, máquinas e rotina de execução do processo. 

Com essas informações montou-se o fluxograma do processo e houve uma priorização de 

operações chaves. Por fim, foi realizada a escolha de um funcionário padrão, por meio da 

realização do teste do baralho com os dois funcionários envolvidos no processo.  

 Na segunda visita foram feitos 06 ciclos de cronometragens de operações priorizadas 

da produção dos pães. De posse dos dados coletados, foram realizados os cálculos dos tempos 

normal e padrão, onde se determinou a capacidade produtiva da empresa conforme o ritmo 

dos colaboradores no desenrolar do processo. 

 

ANÁLISE TEÓRICA  

O objetivo do estudo do método é desenvolver um método melhor. A razão disso é, 

em primeiro lugar, que registrar o método atual pode trazer maior entendimento do 

próprio trabalho, e isso pode levar a novas formas de fazê-lo. Em segundo lugar, 

registrar o método atual é um bom ponto de partida para avaliar criticamente e, 

portanto, melhorar o método (SLACK et al. 2002, p. 283). 

 

ESTUDOS DE TEMPOS CRONOMETRADOS  
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Em seu desenvolvimento, o estudo de tempos e movimentos eram analisados 

separadamente, de forma que o estudo de tempos era utilizado principalmente para organizar 

os tempos padrões de horas de trabalho e descanso dos trabalhadores, e o estudo de 

movimentos voltado para a melhoria de métodos de trabalho, haviam grandes discursões a 

respeito do que era mais importante. Somente em 1930 começaram a ser usados de forma 

conjunta, chegando à conclusão que os estudos se complementam. Segundo Barnes (1977), a 

nossa preocupação principal é a definição de sistemas e métodos de trabalho; nosso objetivo é 

determinar o método ideal ou o que mais se aproxima do ideal para ser usado na prática. 

A cronometragem é o método mais empregado na indústria para medir o trabalho. 

Considerando o período em que F. W Taylor estruturou a administração científica e o estudo 

de tempos cronometrados, que tinha como objetivo medir a eficiência individual, essa 

metodologia continua sendo muito utilizada para que sejam estabelecidos padrões para a 

produção e para custos individuais tornando-se um desafio para as empresas, principalmente 

quando esses estudos evidenciam que o domínio do conhecimento desses temas pode 

influenciar diretamente na produção (BARNES 1977). 

Os termos "estudo de tempos" e "estudo de movimentos" têm recebido diversas 

interpretações desde sua origem. O estudo de tempos, introduzido por Taylor, foi 

usado principalmente na, determinação de tempos-padrões; o estudo de movimentos, 

desenvolvido pelo casal Gilbreth, foi empregado na melhoria de métodos de trabalho 

(BARNES, 1977, p.10). 

 

O trabalho busca propor o estudo de tempos e movimentos nas operações realizada 

pelos funcionários, com a cronometragem direta a fim de verificar o melhor método e o tempo 

padrão para a execução de tarefas específicas. Barnes (1977), mostra que o estudo de 

movimentos e de tempos contribui para determinação do número-padrão de minutos que uma 

pessoa qualificada, devidamente treinada e com experiência, deveria gastar para executar uma 

tarefa ou operação específicas trabalhando normalmente. 

 

ESCOLHA DO FUNCIONÁRIO PADRÃO 

Existem alguns métodos para determinar a velocidade padrão de um funcionário, para 

Martins e Laugeni (2006) o teste das 52 cartas do baralho é o mais eficaz para determinar a 

velocidade padrão de um trabalhador. Consistem em distribuir de forma ordenada, em 4 

espaços determinado as 52 cartas de um baralho, seguindo uma ordem, após cinco repetições 

descarta-se os dois primeiros tempos que são considerados a fase de aprendizagem, e tira-se a 

média dos três últimos tempos. Logo o tempo ideal para a distribuição é de 30 segundos, 
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entretanto Barnes (1977) aponta a aceitação de funcionários com tempos variando entre 90% 

e 110%, sendo o ritmo (V) do trabalhador a razão entre o tempo obtido e o tempo ideal.   

Um trabalhador qualificado é o que é aceito como aquele que tem os atributos físicos 

necessários, inteligência, habilidades, educação e conhecimento para desempenhar a tarefa 

com padrões satisfatórios de segurança, qualidade e quantidade (SLACK et al.2002). 

Desempenho-padrão do funcionário é definido como:  

 “A taxa de saída que é atingida por trabalhadores qualificados sem esforço excessivo 

na média do dia de trabalho, desde que estejam motivados a aplicar-se em seu trabalho." 

(SLACK et al. 2002, p. 285). 

 

DEFINIÇÃO DA AMOSTRA E CÁLCULO DO TEMPO PADRÃO 

São realizadas diversas medições do tempo de uma operação cronometrando. O 

número de medições necessárias é encontrado do resultado da fórmula. 

(1) 𝑛 = (
ZxR

Erxd2xμ
)

2
 

Onde:  

n = É o número de ciclos a serem cronometrados; 

Z = É o coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada; 

R =É a amplitude da amostra; 

Er = É o erro relativo da medida; 

d2 = É o coeficiente em função do número de cronometragens realizadas preliminarmente; 

µ = É a média dos valores das observações. 

Quando um trabalhador qualificado está trabalhandocom um desempenho-padrão, o 

tempo que ele ou ela precisa para realizar o trabalho é chamado de tempo básico para o 

trabalho (Slack, 2002). Os tempos básicos ou médios são úteis, porque são as "bases" da 

estimativa d tempo normal. Logo o tempo normal é tido como a multiplicação do tempo 

básico pelo ritmo do operador encontrado no teste do baralho, em cada operação. A formula 

abaixo revela o tempo normal: 

(2) TN = TC ×V  

Onde: 

TN = tempo normal;   

TC = tempo cronometrado;   
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V = velocidade do operador. 

O tempo padrão, então, é encontrado através da multiplicação do tempo normal pelo 

fator de tolerância. O tempo normal é a média de todos os tempos normais encontrados em 

cada operação e o fator de tolerância conforme (Slack, 2002) são as concessões acrescentadas 

ao tempo básico para permitir descanso, relaxamento e necessidades pessoais.  

(3) TP = TN × FT 

(4) FT = 
1

1−𝑃
 

Onde: 

TP = É o tempo padrão; 

TN = É o tempo normal;   

FT = É o fator de tolerância; 

P = É o tempo permissivo, onde há a divisão do tempo de descanso pelo tempo total de 

trabalho. 

 

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA  

De posse do tempo padrão da operação é possível por meio de uma proporção entre o 

tempo padrão obtidos pelos cálculos inerentes e a duração de jornada de trabalho em 

segundos verificar a capacidade produtiva da empresa. 

(5) CP = 
𝑑𝑡

𝑇𝑃
 

Onde: 

Dt = É o tempo da jornada de trabalho de cada operador; 

TP = É o tempo padrão do processo. 

 

ESTUDO DE CASO 

O aumento da eficiência em todos os tipos de trabalho, como tendência atual, 

despertou interesse abrangente no estudo de movimentos e de tempos. Onde 

existe sempre o problema de se encontrar o meio mais econômico de se 

executar uma tarefa e de se determinar a quantidade de trabalho que deve ser 

executada em um dado período de tempo (BARNES 1977, p. 10).  

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa estudada está no mercado há 06 anos, atuando nos ramo alimentício na 

cidade de Marabá e região do sudeste do estado do Pará. A organização trabalha 

principalmente com a produção de pães, com uma produção diária média de 60 quilos de pão 
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de sal ou francês que é a maior produção, sendo esse a análise do estudo, com uma unidade 

equivalente a 50 gramas e um valor médio de 35 centavos. 

A empresa conta com um quadro fixo de 06 funcionários, sendo composto por 02 

mulheres e 04 homens, que trabalham em um regime de 44 horas semanais, ou seja,08 horas 

diárias com o intervalo de almoço de 02horas. Esses funcionários contam com todos os 

direitos legais assegurados. A idade dos funcionários variam entre 20 anos a 35 anos, a 

maioria possui grau de escolaridade média. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PÃO 

O processo escolhido para a aplicabilidade da engenharia de métodos foi a fabricação 

do pão francês ou de sal da panificadora X. O procedimento inicia-se no setor de estocagem, 

onde se encontram as matérias-primas (condicionado, fermento, sal, trigo e trigopan). Em 

seguida, os ingredientes são levados para o setor de pesagem e neste local são separados e 

medidos, depois são levadas para o setor de produção juntamente com um balde de 10kg de 

trigo, que são misturados e colocados na máquina batedeira. Após bater cerca de dois minutos 

o processo é parado para acrescentar 500 ml de água e três baldes de gelo na mistura, fazendo 

com que a massa não fermente durante a operação de manipulação. O processo recomeça e a 

mistura é batida por cerca de 480 segundos em seguida a massa é dividida em duas porções, 

deixa-se uma na batedeira e acrescenta-se um balde de gelo para que haja uma finalização em 

um tempo de 300 segundos, depois finaliza-se a segunda porção com um balde de gelo e com 

300 segundos na batedeira.  
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GRÁFICO DE PROCESSO 

Operação realizada: Produção do pão francês 

Data: 06/09/2016 

Descrição do Processo 

     Pega-se no inventário os materiais necessários. 1º 

     Leva-se os materiais para o setor de pesagem. 2º 

     Os materiais são pesados e divididos em porções 

proporcionais à receita. 
3º 

     Pega-se um balde de 10 Kg de trigo no estoque. 4º 

     Leva-se os 10 Kg para o setor de operação 5º 

     Mistura-se os materiais aos 10 Kg de trigo na batedeira. 6º 

     A batedeira é ligada por 120 segundos 7º 

     Acrescenta-se 500 ml de água e 3 Kg de gelo. 8º 

     Há o funcionamento da batedeira por aproximadamente 480 

segundos. 
9º 

     A massa é dívida em duas porções. 10º 

     Acrescenta-se a porção que ficou na batedeira 1 kg de gelo. 11º 

     Há o funcionamento da batedeira com uma porção por 

aproximadamente 300 segundos. 
12º 

     Retira-se a primeira porção da batedeira. 13º 

     Leva-se a primeira porção a mesa. 14º 

     Coloca-se a segunda porção na batedeira e acrescenta 1 Kg 

de gelo. 
15º 

     Há o funcionamento da batedeira com a segunda porção por 

aproximadamente 300 segundos. 
16º 

     Retira-se a segunda porção da batedeira. 17º 

     Leva-se a segunda porção a mesa. 18º 

     As duas massas são amassadas e cortadas em tiras na mesa. 19º 

     As tiras são cortadas em pedaços homogêneos. 20º 

     Os pedaços são colocados no modelador e saem enroladas 

na esteira com forma de pão. 
21º 

     Os pães são colocados em telas (30 pães por tela). 22º 
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Ao finalizar a massa, esta é cortada em tiras largas para que possa passar na máquina 

de corte e molde para que o pão saia por uma esteira. Os operadores esperam os pães no fim 

da esteira para poder ordená-los em telas ou bandejas e posteriormente serem colocadas no 

armário organizador, quando os dois armários enchem (cerca de 1200 pães) serão fermentados 

por 12 horas e assados no dia seguinte para a disponibilização dos clientes. 

 

ESCOLHA DO FUNCIONÁRIO PADRÃO 

Para a determinação do funcionário padrão foi realizado através do teste do baralho ou 

das 52 cartas em dois funcionários que fazem a operação da fabricação dos pães. Feito o teste 

descarta-se as duas primeiras cronometragens e o funcionário que teve a menor variação nas 

últimas três cronometragens é o operador observado, no estudo o Edson. Para encontrarmos o 

fator de ritmo (V), tirou-se a média das três últimas cronometragens e dividiu-se pelo TI 

(Tempo internacional), estudado por Martins e Laugeni (2006), que é igual a 30. E o resultado 

colocou-se em porcentagem. 

Tabela 01: Tempo cronometrado para o teste do baralho com dois colaboradores 

TESTE DO BARALHO (TEMPO EM SEGUNDOS) 

OPERADORES 1º 2º 3º 4º 5º Média V V% 

EDSON 37 32 31 32 30 31 1,03 103 

JOHN 28 27 28 26 27 27 0,90 90 

Fonte: Autores, 2016. 

O FLUXOGRAMA APLICADO NA PANIFICADORA  

Os fluxogramas como caracterização do desempenho do trabalho é uma representação 

gráfica do processo produtivo com a sequência normal do procedimento. Então foi 

     As telas são levadas para um armário (capacidade 20 telas). 23º 

     Os pães permanecem no armário por 12 horas. 24º 

     Cortam-se os pães com uma gilete para a modelagem. 25º 

     Colocam-se 10 telas no forno por um período de 15 minutos. 26º 

     Tirar-se do forno e serve-se 27º 

LEGENDA: 

 

Operação                   Transportes               Inspeção                 Espera                Estoque 
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desenvolvido o fluxograma de processo da fabricação do pão de sal, detalhou-se tal 

procedimento com os símbolos correspondentes à cada ação em cada etapa do processo. 

Abaixo tem-se o fluxograma vertical:  

Na Figura 2, há um melhor entendimento esquemático do processo, bem como do 

local físico onde a atividade estudada está inserida. 

Figura 02: Disposição das etapas do processo na instalação analisada 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

ESTUDO DOS TEMPOS CRONOMETRADOS NOS PROCESSOS 

PRIORIZADOS 

As operações escolhidas para se fazer o estudo de tempos na produção do pão de sal, é 

resumida na operação do funcionário que basicamente se inicia quando os ingredientes são 

colocados na batedeira, a massa é retirada e colocada em cima da mesa, passando pela 

máquina de modelação e saindo por uma esteira e assim deixada em repouso por 12 horas. 

Foram feitas dois ciclos iniciais para se definir o número de ciclos mínimos que deveria ser 

feitos para validar a pesquisa e com o cálculo do número de cronometragem encontrou-se que 

deveria ser feitos dois ciclos mínimos, fez-se mais quatro ciclos de medições dos tempo das 

operações para não ter dúvidas, considerou-se uma certeza de 92% e um erro relativo de 08%, 

para n = 6, e posteriormente são calculados os tempos normal, e o padrão com base na tabela 

02. 
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Tabela 02: Cronometragem de seis ciclos operacionais da produção dos pães  

Descrição do processo Cronometragem em segundos 

Elementos 1º 2º 3º 4º 5º 6º Média 

1.Os ingredientes são levados para a 

batedeira  
69,3 67,4 68,1 70,2 65,0 74,5 69,08 

2.   A massa é dividida em duas porções 2,00 1,97 2,15 2,10 1,99 2,08 2,05 

3. Acrescenta-se a porção que ficou na 

batedeira 1 kg de gelo. 
3,00 2,95 2,60 2,89 2,88 2,79 2,85 

4.   Retira-se a primeira porção e leva-a 

para a mesa 
2,10 2,15 2,30 2,18 2,20 2,00 2,16 

5.   Coloca-se a segunda porção na 

batedeira e acrescenta 1 Kg de gelo. 
3,00 2,98 2,89 2,88 2,87 2,69 2,88 

6.   Retira-se a segunda porção e leva-a para 

a mesa. 
2,30 2,10 2,11 2,16 2,15 2,25 2,18 

7. As tiras são cortadas em pedaços 

homogêneos. 
11,1 12,0 10,8 10,9 12,1 12,2 11,52 

8. Os pedaços são colocados no modelador 

e saem enroladas na esteira com forma de 

pão. 

1,00 0,58 1,05 1,10 0,58 1,10 0,902 

9. Os pães são colocados em telas (30 pães 

por tela). 
20,8 21,4 20,0 21,6 20,3 20,6 20,78 

10. As telas são levadas para um armário 

(capacidade 20 telas). 
3,20 3,10 3,15 2,17 3,24 3,12 3,00 

11. Cortam-se os pães de um tela com uma 

gilete para a modelagem. 
4,50 4,40 4,60 4,45 4,50 4,38 4,47 

Total: 122 121 120 123 118 128 122 

Fator de ritmo do operador V% 103 103 103 103 103 103  

Fonte: Autores. 2016. 

CÁLCULO DOS TEMPOS NORMAL E PADRÃO E DEFINIÇÃO DA 

CAPACIDADE PRODUTIVA 

Para se encontrar o tempo normal conforme a cronometragem acima é necessário 

multiplicar o tempo médio de cada operação pelo fator de ritmo do funcionário padrão que é 

1,03, então temos: 
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Tabela 03: Tempo normal em segundos para as operações 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tempo Normal 71,16 2,1 3,0 2,3 3,0 2,3 12 0,93 21,4 3,1 4,6 

Fonte: Autores, 2016. 

Para o cálculo do tempo padrão é necessário multiplicar o tempo normal de cada 

elemento de cada operação pelo fator de tolerância, que no presente trabalho adotou-se 3% de 

tolerância pessoal e 17% de tolerância por fadiga, estimando-se 20% de tolerância total do 

processo.  

Tabela 04: Tempo padrão em segundos para as operações 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tempo Padrão 85,4 2,5 3,6 2,8 3,6 2,8 14,4 1,2 25,7 3,7 5,5 

Fonte: Autores, 2016. 

O tempo cronometrado da operação foi de 122 segundos e o tempo padrão geral 

encontrado para o conjunto das operações foi de 151 segundos.  

Com o Tempo Padrão pode-se ter a capacidade de produção da empresa, com a 

divisão das horas diárias de trabalho pelo Tempo Padrão, no entanto sabe-se que uma porção 

de massa rende 05 telas ou bandejas de pães, e são necessárias 20 telas para completar um 

armário, é necessário um tempo de 24 minutos para o preparo da massa e a reposição da 

mesma na máquina. Importante notar que a jornada de trabalho tem uma interrupção de 2,4 

horas, que tem que ser levado em consideração neste cálculo. 

Sendo assim necessário multiplicar o Tempo padrão, que é o tempo de preparo das 

cinco telas de pães, pela quantidade de telas de quatro armários. Desta forma temos: 

28800 − 8640

(151 X 80) + 1440
 = 𝟏, 𝟒𝟗 𝐀𝐫𝐦á𝐫𝐢𝐨𝐬 

 1,49 Armários X 
5 telas

20 telas 
≅ 𝟎, 𝟒 𝐀𝐫𝐦á𝐫𝐢𝐨 

Interpretando esta capacidade produtiva observa-se que com o tempo gasto em cada 

processo, vemos que é possível se fazer aproximadamente 1,5 ciclos produtivos, onde cada 

ciclo deste tem rendimento 20telas, ou seja, a produção para o tempo do preparo de uma 

massa que é uma restrição, conforme a capacidade produtiva deveria ser 0,4 armário que são 
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08 telas, porém a produção é de 05 telas, implicando numa perca de 03 telas do que deveria 

ser produzido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por se tratar de uma empresa com um uso característico de mão-de-obra, a aplicação 

do estudo de tempos para determinação da capacidade produtiva foi eficiente quanto aos 

resultados, entretanto certa discrepância prática da capacidade foi visível. A justificativa para 

esta discrepância encontra-se na necessidade de cumprir um tempo padrão para cada etapa do 

processo, observou-se que com o tempo gasto em cada ciclo, é possível fazer 

aproximadamente 1,5 ciclos produtivos a mais, ou seja, a produção diária conforme os 

cálculos do tempo normal, padrão e da capacidade produtiva implica em 0,4 armário que são 

08 telas, porém a produção é de 05 telas por massa batida, evidenciando uma perda notável da 

capacidade produtiva. 

Então com a realização do artigo, é possível perceber que a utilização das ferramentas 

da Engenharia de Métodos - Fluxograma, Mapo-fluxograma e Estudo de Tempos - é de 

grande aplicabilidade nos negócios, pois ampliam a visão dos gestores quanto às operações, 

facilitando a melhoria do processo.Todas as informações obtidas durante a pesquisa é de 

fundamental importância para que os gestores possam interferir nesse processo de forma a 

aperfeiçoá-lo a alcançar resultados mais satisfatórios, tanto no que se refere a quantidade 

produtiva como na qualidade de trabalhos de seus operários. 
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