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1. Resumo 

O presente trabalho buscou na contínua melhoria do processo produtivo, 

aumentar a produção de um determinado produto ou parte de um todo, utilizando o 

maquinário atual e mão de obra disponível no presente processo estudado, sem que 

houvesse  investimento ou contratação de mão de obra, apenas readequando de 

forma racional e lógica a composição do processo, utilizando o método MTM, 

(traduzindo para o português “Método de Medir Tempos”). 

Por meio do projeto de pesquisa, realizou-se um estudo de caso escolhendo 

de forma aleatória um dos postos de trabalho manual de uma empresa  fornecedora 

automotiva, na qual  inicialmente fez-se as medições dos tempos de produção e o 

levantamento dos principais pontos de melhorias ergonômicas, na segunda fase da 

pesquisa  foi proposta uma nova situação de trabalho para o posto analisado 

aplicando a metodologia MTM, por fim foi feita  uma comparação de tempos obtidos 

com ou sem a aplicação da metodologia MTM, desta forma demostraremos o ganho 

de produtividade e eficiência através do uso racional dos espaços e de melhorias 

ergonômicas.  

2. Introdução 

Nas indústrias são encontrados muitos problemas ergonômicos nos postos de 

trabalhos manuais relacionados diretamente nos afastamentos dos operadores nas 

linhas de produção e no aumento dos tempos de produção devido à escolha de 

movimentos inúteis que não agregavam valor na atividade. 

O estudo de pesquisa se faz necessário devido aos inúmeros casos de 

afastamentos de trabalhadores nas indústrias que contraíram algum tipo de doença 

trabalhista decorrentes aos postos de trabalhos mal planejados do ponto de vista 

ergonômico. 

Para tanto, recorreremos aos conceitos de Taylor (1881), Gilbreth (1885) e 

Barnes (1977) que relatam a importância dos estudos dos tempos com intuito de 

padronizar as tarefas otimizando o tempo final da operação seguindo movimentos 

pré-determinados e cronometrados.   
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3. Objetivo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo demonstrar a aplicação da 

metodologia Methods-Time Measurement doravante (MTM) para o aumento da 

produtividade e melhorias ergonômicas nos postos de trabalhos manuais, além de 

demonstrar a aplicação de medidas de baixo investimento para o aumento da 

produção e ao mesmo tempo trazer benefícios para a saúde do operador. 

4. Metodologia 

Segundo Yin (2001, p.7,), o estudo de caso representa uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da 

coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de 

múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

Por meio do projeto de pesquisa as coletas de dados foram obtidas em 03 

fases distintas, na primeira fase foi realizado o estudo da situação atual do posto de 

trabalho onde inicialmente houve o levantamento dos problemas, na segunda fase 

realizado as propostas de melhorias com aplicação do método MTM, a terceira fase 

a construção do posto de trabalho a partir das melhorias propostas, conforme 

apresentamos nas figuras a seguir: 

FIGURA 1 – Fases coletas dos dados. 

 

Fonte: Próprio autor 

5. Desenvolvimento 

Para a metodologia MTM o tempo é consequência do melhor método 

empregado, já a cronoanálise iniciada por Taylor percussora do MTM, o produto final 
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da análise é o tempo, não se observa criticamente as tarefas que estão dentro do 

tempo.  

Segundo Barnes (1977, p.1), o estudo de tempos e métodos tem como 

objetivo: 

(1) Desenvolver o sistema e método preferido, usualmente aquele de menor 

custo; (2) padronizar este sistema e método; (3) determinar o tempo gasto por 

uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando num ritmo 

normal, para executar uma tarefa ou operação específica; (4) e orientar o 

treinamento do trabalhador no método preferido. 

Muitos operadores executam uma tarefa de diferentes formas, desta maneira 

vários tempos seriam encontrados devido à realização de diferentes maneiras para a 

execução desta mesma tarefa. 

Desta forma padronizando, definindo e discutindo a melhor forma de realiza-

la, treinando os operadores, fornecendo condições ergonômicas e um ritmo normal 

de trabalho é o melhor método para o aumento da produtividade de cada funcionário 

eliminando as perdas de tempo nas suas operações. 

O corpus de estudo foi obtido pela análise do processo de embalagem de um 

kit de rolamento em um posto de trabalho manual, neste local de trabalho realiza-se 

a montagem de um kit de rolamento, composto pelos seguintes elementos: 02 

rolamentos, 01 retentor, 01 bisnaga de graxa e 01 cupilha1. 

A análise do processo de embalagem do kit foi obtida a partir de filmagens e 

fotos da tarefa executada pelos operadores. Conhecendo o processo, foi possível 

levantar os principais pontos de melhorias ergonômicas e aplicação conceitos de 

MTM para a redução do tempo de montagem. 

 Após as filmagens foi realizado um croqui do posto para levantarmos as 

principais distâncias executadas pelo operador, a distância é um dos principais 

fatores que influenciam na determinação dos tempos, conforme podemos visualizar 

na figura a seguir: 

                                                           
1
 Cupilha é um arame de secção semi-secular que é dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma 

cabeça. A Cupilha tem como principal função travar os elementos de máquinas como, por exemplo, porcas. 



4 

 

FIGURA 2 – Ilustração dos movimentos operadores layout antigo. 

 

Fonte: Próprio autor. 

A tarefa era realizada por quatro operadores, sendo um Abastecedor que 

realizava o abastecimento das caixas e dos componentes, um operador A que 

realizava a abertura do cartucho (embalagem), colocava os rolamentos, retentor, 

graxa e cupilha e um operador B realizava o fechamento do cartucho e colocava as 

12 embalagens em uma caixa maior chamada KS3, colocava o calço, fechava a 

KS3, colocava etiqueta e posicionava no pallet, um operador C realizava a 

embalagem dos rolamentos (flow pack). 

Para esta proposta foi constado que o operador A realizava mais atividades 

que o operador B, e que o operador B em vários momentos tinha que esperar o 

término das atividades do operador A para dar prosseguimento no seu trabalho. 

Chegou à tentativa de redução de apenas um trabalhador realizar todas as tarefas 

na bancada, porém essa tentativa foi mal sucedida, devido à perda de tempo do 

operador ao andar na linha e realizando vários movimentos de ida e volta para a 

posição inicial (ergonomicamente posto mal dimensionado). 

A bancada de montagem do kit ocupava uma área de 25m2 medindo 3m de 

comprimento. 
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Próxima etapa foi à realização da cronometragem do tempo de execução de 

montagem, os operadores A e B realizavam suas tarefas no tempo médio de 12 

segundos. 

Com base nesses dados sugeriu-se a aplicação da metodologia MTM para a 

redução do tempo de operação e das condições ergonômicas do trabalhador. 

A nova proposta de layout para o posto de trabalho foi apresentada reduzindo 

as dimensões de deslocamento do operador durante o processo produtivo, os 

componentes de montagem foram posicionados próximos do trabalhador reduzindo 

a distancia de alcance dos componentes para a montagem (de 80 cm para 30 cm), 

com o novo layout conseguimos uma redução em 60% de área necessária para 

execução da atividade, (de 25m2 para 10m2), melhorando assim a ergonomia do 

posto de trabalho, conforme apresentamos na figura a seguir: 

FIGURA 3 – Ilustração dos movimentos operadores novo layout. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Para nova proposta de trabalho, foi possível reduzir um operador para a 

execução da tarefa (na bancada redução de dois operadores para um operador).  

Após novo layout, calculou-se o tempo teórico para a execução da tarefa, 

utilizando os conceitos e a tabela dos tempos pré-determinados “MTM data card 101 
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A”, edição de 1955, da “USA&Canada MTM Association”, obtendo o tempo previsto 

para a execução da tarefa em aproximadamente 8 segundos,  conforme pode ser 

observado na tabela a seguir: 

FIGURA 4 – Análise tempo teórico após aplicação do método MTM. 

 

Fonte: Próprio autor 

Na etapa seguinte realizou-se a construção do posto de trabalho em 

dimensões reais (distancia) em papelão, para a obtenção dos tempos a partir da 

cronometragem, desta forma seria possível à confirmação do tempo real com o 

tempo teórico. 
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6. Resultados 

De forma geral as principais melhorias após a implementação da metodologia 

MTM foram:  

� Redução em 60% de área necessária para execução da atividade, (de 25m2 

para 10m2). 

� Aumento de produtividade (peças operador/hora) em 33%, (de 75 peças/hora 

para 100 peças /hora). 

� Redução de desperdício e melhoria para alcançar componentes (de 80 cm 

para 30 cm)  

� Rotas definidas para abastecimento dos componentes na linha, evitando o 

desperdício pela escolha do melhor método a ser empregado. 

� Redução do tempo de operação de 12 segundos para 8 segundos para a 

realização da tarefa. 

� Melhoria das condições ergonômicas para o posto de trabalho, o operador 

não necessita mais se deslocar durante o processo de trabalho. 

Redução de 01 operador para realização da tarefa 

7. Considerações Finais 

Basicamente, o MTM se resume a uma análise do processo atual empregado 

com as devidas etapas anotadas e mensuradas individualmente e posteriormente 

aplicam-se os valores de tempos do MTM tabelados, retirando as etapas que não 

agregam valor final ao produto ou do processo, sendo assim, é um método que 

busca tornar o processo mais lógico e enxuto, enxergando a maior produtividade 

com a mesma mão de obra e maquinário atual. 

O objetivo do estudo de caso foi atingido após a melhoria ergonômica do 

posto de trabalho e com aumento da produtividade utilizando técnicas de baixo 

investimento. 

Desta forma pode-se evidenciar a importância dos estudos dos tempos com 

aplicação da metodologia MTM nos processos produtivos, sem a aplicação deste 
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método dificilmente a empresa conseguiria otimizar os recursos de manufatura2, o 

sistema MTM se mostrou uma ótima alternativa para mensuração de tempos, pois 

garante que pontos de desperdícios sejam eliminados. 
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2
 Manufatura significa obra feita à mão. Manufaturar é produzir com trabalho manual. 


