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1. Resumo 

O presente trabalho apresenta o cálculo de carga de mão de obra, bem como 

sua importância para a determinação do número de colaboradores, que atenderão 

uma quantidade de produção, inserida no programa de produção. Esse cálculo 

refletirá na padronização do custo de mão de obra, na redução da ociosidade dos 

colaboradores e na administração das pessoas alocadas nos postos de trabalhos, 

pertencente ao processo produtivo. Essa intervenção resultará ganhos financeiros 

para a organização, sendo orientada por meio de pesquisa experimental de campo 

exploratório e pesquisa-ação.  

2. Introdução 

Em meados do século XIX, um norte americano, nascido em 1856 na 

Pensilvânia, foi contratado para trabalhar na linha de produção em uma indústria 

metalúrgica. Frederick Winslow Taylor, mais conhecido como Taylor, era um 

colaborador que possuía uma característica engajada, pois era focado em suas 

tarefas, priorizava sempre a eliminação dos desperdícios, otimizava os recursos de 

mão-de obra e previa a redução no custo de produção. 

Segundo Rago e Moreira (1996), Taylor desejava descobrir um método 

“científico” de direção das indústrias: como dirigir com o máximo de eficácia, obtendo 

o melhor rendimento. Seu objetivo, era o aumento da produtividade do trabalho, 

evitando qualquer perda de tempo na produção.  Com base nesse foco, Taylor 

buscava o aumento da produtividade, fazendo que cada colaborador produzisse mais 

em menos tempo, sem que houvesse alteração nos custos da organização. Para que 

a ideia tornasse realidade, foi necessário observar e estudar os métodos de trabalho 

com objetivo de padronizar as atividades dos colaboradores.   

Com base nessa percepção e estudo de Taylor, esse trabalho abordará o 

cálculo de Carga de Mão de Obra, que por meio da análise das atividades que estão 

presente na operação, bem como o tempo padrão que os colaboradores levam para 

executá-las em um período de tempo estabelecido, será possível determinar o número 

ideal de pessoas para a entrega de uma quantidade de produtos inseridos no plano 

de produção.  
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3. Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicação do cálculo de 

carga de mão de obra em um processo produtivo de uma indústria alimentícia, para 

determinar o número de pessoas necessárias que atenderão uma quantidade de 

produção, inserida no programa de produção. Nesse cálculo leva-se em consideração 

o tempo padrão das operações realizadas pelos colaboradores.  

4. Metodologia 

A pesquisa é caracterizada como experimental de campo exploratório, pois foi 

aprofundado o conhecimento nos processos produtivos em uma indústria alimentícia, 

com objetivo de familiarizar com os problemas a serem estudados. A pesquisa 

experimental incide em escolher um artefato de estudo, indicar as variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo, determinar as formas de influência e de observação das 

consequências que a variável impacta no objeto (GIL, 2007).  

  Trata-se também de uma pesquisa-ação, pois as ações levantadas e 

planejadas são colocadas em observações, analisando as melhores formas de 

resolve-las na prática. A pesquisa-ação pode ser definida por um tipo de pesquisa 

social com base empírica que é arquitetada e efetivada em estreita associação com 

uma ação ou com resolução de um problema grupal e no qual os pesquisadores e os 

integrantes representativos da circunstância ou do problema, estão enredados de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2000). 

 

5. Desenvolvimento 

Várias indústrias assumem o aumento nos custos dos seus produtos, por 

investirem em contratações de mão de obra desnecessária, por falta da aplicação da 

técnica carga de mão de obra. Para realizar o cálculo da carga de mão de obra, é 

importante seguir alguns passos, sendo que o primeiro é analisar o programa de 

produção diário, ou seja, quantas peças, kg serão produzidos em um dia, o segundo 

passo é definir o tempo padrão das operações que estão envolvidas na produção do 

produto (JUNIOR, 1988). O tempo padrão de uma operação está expressa na 

quantidade requerida de tempo para realizar uma tarefa, em condições apropriadas e 

com método pré-definido, por um colaborador que possui habilidade, qualificação e 

treinamentos, que deverá executar as atividades com um esforço médio. Por fim para 

determinar o tempo padrão, basta aplicar o fator de fadiga ao tempo normalizado 



3 

 

(SILVA e COIMBRA, 1980). O terceiro passo é determinar a carga de mão de obra 

em minutos por dia, realizando a multiplicação do programa diário de produção pelo 

tempo padrão e o quarto é calcular a carga de mão de obra em números de 

colaboradores necessários, para atender o programa de produção, dividindo a carga 

de mão de obra em minutos por dia, pela disponibilidade de trabalho de um 

colaborador (JUNIOR, 1988).  

6. Resultados Preliminares  

A aplicação do cálculo de carga de mão de obra resultará em ganhos de 

produtividade, diminuição da ociosidade dos recursos transformadores, mantendo 

apenas no posto de trabalho o quadro de colaboradores necessário, resultando assim 

na padronização dos custos de mão de obra (JUNIOR, 1988).  

A carga de mão de obra também possibilita a determinação do tempo padrão 

e padronização das atividades pertencentes as operações de produção. As melhorias 

das operações de manufatura, permite que as tarefas pertencentes ao processo 

produtivo sejam realizadas com um custo menor operacional (SUZAKI, 1993). O 

padrão engloba os mais eficientes e eficazes métodos de execução das atividades e 

os tempos mínimos gastos por um colaborador. Os métodos empíricos ineficientes 

que leva aos desperdícios do tempo e esforços de um operador, são extintos quando 

se padroniza as atividades (TAYLOR, 1990).  
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