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1. Resumo 

O presente trabalho tem a finalidade de conhecer a Cronometragem Assistida 

por Computador (CAC), uma ferramenta patenteada pela empresa JRB. Utilizada para 

estudos de tempos e métodos de trabalho a CAC utiliza a tecnologia da informação 

para alcançar melhores resultados de eficiência, produtividade e geração de valor. 

Outro ponto importante deste trabalho é verificar a viabilidade dessa ferramenta para 

as indústrias brasileiras e se os benefícios trazidos por ela justifica o investimento. 

 

2. Introdução 

O cenário econômico das indústrias está em constante mudança, a cada ano 

uma nova jornada é traçada, com planejamentos desafiadores. Um grande esforço 

para se manter no mercado altamente competitivo.  

Muitas indústrias utilizam técnicas e ferramentas para aprimorar suas 

atividades fabris, desde simples mudanças até altos investimentos em tecnologia para 

buscar a excelência. O olhar dos empresários está voltado para as técnicas e 

ferramentas que resultam, principalmente, em benefícios financeiros para suas 

indústrias, tornando seus produtos mais competitivos. 

 Uma técnica muito utilizada é o estudo de tempos e métodos de trabalho que 

é de extrema importância para realizar análise dos processos, pois resulta em tempos 

de operações e na análise de atividades que agregam ou não valor ao produto, 

podendo mudar o método de trabalho para torná-lo mais eficiente. 

 

3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é conhecer com profundidade a ferramenta de 

Cronometragem Assistida por Computador (CAC), mostrando seus principais 

diferenciais. Além de analisar se essa ferramenta proporciona benefícios financeiros 

para empresas interessadas em implantar estudos de tempo e métodos de trabalho 

de forma mais eficiente.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Conhecer a ferramenta e seus diferenciais; 

 Verificar se os benefícios são atingíveis; 

 Verificar a viabilidade dessa ferramenta. 

 

 



4. Metodologia 

A pesquisa adotada neste trabalho é de caráter bibliográfico, com o intuito de 

conhecer melhor o tema, sendo realizada uma pesquisa a partir de referências 

publicadas. E também por se tratar de uma ferramenta inovadora para o estudo de 

tempos e métodos não tiveram muitas referências disponíveis, portanto é necessário 

realizar um estudo exploratório para buscar informações mais completas (CERVO; 

BERVIAN, 2002).   

 

5. Desenvolvimento 

Segundo Barnes (2008), o estudo de tempos e métodos é utilizado com o intuito 

de chegar a um tempo de operação que um operador qualificado e treinado, 

trabalhando em ritmo normal possa executar determinada atividade. Sendo um estudo 

parte analítico, devido as análises do modo de trabalho, e parte quantitativo por se 

tratar de medidas de tempos.   

O estudo de tempos e métodos de trabalho é realizado nas indústrias com o 

objetivo de melhorar o processo de produção através de tomadas de tempos e análise 

do método de trabalho. Objetiva a padronização dos processos, além de determinar o 

tempo de operação para diversos fins (BARNES, 2008).  

Existem três métodos para realização desse estudo, a cronometragem, 

amostragem do trabalho e os tempos pré-determinados. Entre eles a cronometragem 

é o método mais utilizado nas indústrias de manufatura (BARNES, 2008). 

A cronometragem é um método que utiliza basicamente um cronômetro e uma 

folha de registo para tomar e registrar o tempo das operações. Para isso deve haver 

uma preparação para seleção dos cronometristas e análise do processo 

fragmentando-o em vários elementos (SELEME, 2012). 

Na tomada de tempos, será necessário determinar o ritmo do operador, uma 

análise feita pelo cronometrista onde 100% representa ritmo normal de trabalho, e o 

fator de tolerância, tempo para necessidades pessoais, fadiga e espera. O tempo 

padrão da operação é o resultado da multiplicação do tempo cronometrado médio, 

ritmo do operador e o fator de tolerância (BARNES, 2008). 

A Cronometragem Assistida por Computador (CAC) utiliza os princípios de 

estudo de movimento e tempos de Ralph M. Barnes, inovando através do uso da 

tecnologia para propor soluções práticas e eficientes. Em vez de cronômetros e folhas 



de registros, esse novo método utiliza um tablet como ferramenta para tomada de 

tempo e também para filmagem dos processos. 

Sua interface é de fácil utilização e ao mesmo tempo completa, além de 

registrar e filmar a operação, essa ferramenta faz todo o cálculo das folhas de tempos, 

monta roteiros de produção, faz o balanceamento e ainda possui integração com 

outros sistemas, fazendo a troca de dados. 

O funcionamento da ferramenta é simples, na parametrização do estudo de 

tempos deve haver o preenchimento dos campos com parâmetros (produto, processo, 

operação e elementos), sendo possível a cronometragem e filmagem de todos os 

elementos. No final do estudo é gerado a folha de tempos, onde são informados o 

ritmo de operador e fator de tolerância, gerando o cálculo automático do tempo 

padrão. Além da possibilidade de gerar o roteiro de produção e o balanceamento. 

 

6. Resultados Preliminares 

 Otimização do trabalho realizado pelos cronometristas; 

 Registro das operações em vídeo, permitindo revisões e melhorias nos 

processos. Além de acesso facilitado;  

 Eliminação dos cálculos, retrabalhos e ganho de tempo no processo de análise 

do método. Além da eliminação de informação duplicada (planilha de Excel); 

 Ferramenta (tablet) é mais barata que um cronômetro; 

 Agilidade no processo de cronometragem e na atualização de tempos com 

resultados mais precisos;  

 Padronização das rotinas dos analistas de processos. 
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