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Nos dias de hoje, o mercado de trabalho encontra-se extremamente 

competitivo e globalizado, o que exige produtos de qualidade a um 

baixo custo, obrigando assim as empresas a buscarem incessantemente 

novos recursos para a criação de um diferencial, visando uma maior 

produtividade. O estudo de tempos e movimentos fornece uma técnica 

de determinação dos métodos mais econômicos e de medição do 

trabalho executado. Portanto, o artigo apresenta um estudo de caso 

numa empresa que atua na fabricação de uniformes. Para tanto, o 

presente trabalho analisou o processo produtivo que envolve a 

confecção de um jaleco por meio da aplicação do estudo de tempos e 

movimentos, onde possibilitou a determinação do tempo padrão para 

cada etapa, bem como o do processo como um todo. Na intenção de 

melhorar o processo, recomendam-se mudanças no processo produtivo 

no que diz respeito ao ambiente de trabalho e planos de incentivos 

salariais, a partir dos dados obtidos. 

 

Palavras-chave: Estudo de tempos e movimentos. Análise de processos. 

Confecção de jalecos.
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1. Introdução 

Nos dias de hoje, o mercado de trabalho encontra-se extremamente competitivo e globalizado, 

o que exige produtos de qualidade a um baixo custo, obrigando assim as empresas a buscarem 

incessantemente novos recursos para a criação de um diferencial, visando uma maior 

produtividade. A produtividade é intrínseca ao estudo dos tempos e movimentos, pois sendo 

as condições de trabalho condizentes com as limitações dos operários, a atividade é melhor 

executada, reduzindo a fadiga, bem como o período utilizado no processo e, 

consequentemente o rendimento operacional se torna maior (NASCIMENTO et al., 2014). 

Onde quer que se execute trabalho manual, existe sempre a questão de encontrar o meio mais 

econômico de execução de tarefa, assim como a quantidade de trabalho que deve ser 

executada em um dado período de tempo. O estudo de tempos e movimentos fornece uma 

técnica de determinação dos métodos mais econômicos e de medição do trabalho executado. 

Segundo Barnes (1977), o estudo de tempos e movimentos tem por finalidades desenvolver o 

sistema e o método preferido com o menor custo possível, padronizar as atividades, 

determinar o tempo utilizado pelo trabalhador que trabalha em um ritmo normal e orientar o 

treinamento do trabalhador de acordo com o método definido. 

Por mais que os métodos tenham evoluído com o passar do tempo, o estudo de tempos e 

movimentos introduzido por F. W. Taylor é ainda muito aplicado para encontrar o método 

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

O objetivo do presente trabalho é a análise do processo produtivo que envolve a confecção de 

um jaleco, onde através do levantamento de informações das etapas referentes ao estudo de 

tempos, é possível se obter o tempo padrão acompanhando a rotina de trabalho de um 

funcionário devidamente treinado e qualificado, na fabricação de um jaleco. Com isso, torna-

se possível realizar uma análise mais precisa de todas as etapas e de seus respectivos aspectos 

dentro do processo como um todo e também sugestões em relação a melhorias que 

eventualmente possam ser implementadas, visando eliminar elementos desnecessários à 

produção. 

Esse estudo encontra-se estruturado em outras 4 seções, além da parte introdutória. A segunda 

seção, revisão bibliográfica, descreve os conceitos e conhecimentos produzidos que nortearam 

a construção desse artigo. A seção 3, estudo de caso, evidencia-se toda a pesquisa 
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desenvolvida na fábrica de uniformes. Por fim, na seção 4, são apresentadas as considerações 

finais e propostas de melhorias. 

2. Revisão bibliográfica 

O estudo de tempos introduzido por Taylor foi usado principalmente na determinação de 

tempos padrão em processos e o estudo de movimento desenvolvido pelo casal Gilbreth, foi 

empregado na melhoria de métodos de trabalho. Só em 1930 foi realizado um estudo para 

determinar métodos mais simples e rápidos de execução de uma tarefa. Foi então a união do 

estudo de tempos e de movimentos, um complementando o outro, visando determinar um 

método ideal ou que mais se aproximasse do ideal para ser usado de forma prática (BARNES, 

1977). 

O estudo de tempo é feito para determinar, com o uso de um cronômetro, o tempo de 

execução de uma tarefa. O tempo obtido nesse estudo é chamado de tempo padrão para uma 

empresa e segundo Peinado e Graeml (2007), é utilizado não só para determinar a melhor 

forma de trabalho, mas também a capacidade produtiva da empresa, para elaborar programas 

de produção e determinar o valor da mão de obra direta no cálculo do custo do produto 

vendido (CPV), dentre outras aplicações.  

De acordo com Barnes (1977), o estudo de tempos e movimentos se baseia nas seguintes 

etapas: 

A primeira etapa é o desenvolvimento do método preferido, que consiste na aplicação do 

método cientifico para determinação da melhor técnica para se produzir um produto e/ou 

serviço. Após a determinação do objetivo é então feita a definição do problema, reconhecendo 

e equacionando o mesmo, definindo o momento oportuno para sua solução. Ao ser definido o 

problema, é feita a análise do problema, buscando possíveis soluções que visam o menor 

custo de mão de obra e investimento, permitindo a entrada em produção total no menor 

período de tempo. Em seguida, é realizada uma pesquisa para possíveis soluções buscando a 

causa básica que criou o problema e se a mesma pode ser eliminada. Então é feita uma 

avaliação das alternativas verificando até que ponto cada solução atende ao critério e às 

especificações originais e selecionando soluções ideais, para uso imediato e em longo prazo. 

Por fim, é realizada uma recomendação para a ação que consiste na preparação de relatórios 

escritos, levantando os dados existentes que possam ajudar e antecipando perguntas e 

possíveis objeções. 
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A segunda etapa é a padronização da operação, ou seja, padronizar o método que foi 

escolhido como sendo o melhor método para execução da operação. A tarefa é dividida em 

trabalhos ou operações específicas que serão descritas detalhadamente. Os conjuntos de 

movimentos do operador, as dimensões, a forma e a qualidade do material, as ferramentas, 

dispositivos, gabaritos, calibres e o equipamento, devem ser especificados de forma clara. 

Após a padronização, todos esses fatores, bem como as condições de trabalho do operador 

precisam ser conservados. 

Após a padronização da operação é determinado o tempo padrão, que tem como objetivo 

definir o numero padrão de minutos que uma pessoa qualificada e devidamente treinada 

levaria para realizar uma tarefa ou operação trabalhando normalmente. Esse tempo padrão 

poderá ser utilizado no planejamento e programação para estimativa de custos em geral e 

controle de custos de mão de obra, bem como uma base para incentivos salariais e controle de 

produção. 

O método mais comum de se medir o trabalho humano é a cronometragem, dividindo a 

operação a ser estudada em elementos e cronometrando cada um deles. Para a obtenção de um 

tempo padrão final e mais preciso para a operação, é necessário levar em consideração 

também tolerâncias para necessidades pessoais, fadiga e esperas. 

Por fim, é necessário treinar o operador para executar a tarefa da melhor maneira possível e 

sem maiores dificuldades. 

 

2.1.  Determinação do tempo cronometrado 

A operação total, cujo tempo padrão se deseja calcular é dividida em elementos para que o 

método de trabalho tenha uma medida precisa. É utilizado cronômetro, prancheta e filmadora 

para se obter o tempo preciso na realização de cada elemento, para assim determinar o tempo 

padrão da operação por completo. O termo "cronoanálise" é usado para designar o processo 

de estudo, mensuração e determinação dos tempos padrão em uma operação. 

É através desse estudo, que é determinado o método mais rápido e eficiente para execução da 

operação, podendo observar possíveis falhas no processo produtivo. 

Para a obtenção de uma validação das amostras de tempos cronometrados, é calculado o 

número de cronometragens necessárias ( ) para que os dados obtidos sejam considerados 
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válidos. Para isso, é feito um estudo preliminar de cronometragens para a determinação da 

quantidade necessária de cronometragens a serem feitas, através da equação (1): 

 

 

Em que: 

 = número de ciclos a serem cronometrados; 

z = coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada; 

 = amplitude da amostra; 

 = erro relativo da medida; 

= coeficiente tabelado em função do número de cronometragens realizadas 
preliminarmente (tamanho da amostra preliminar); 

 = média dos valores das observações. 

 

O tempo cronometrado (TC), ou tempo real, é considerado o tempo de ciclo de uma operação, 

considerando uma eficiência de 100%. 

 

2.2. Determinação do tempo normal  

O tempo normal consiste no tempo real corrigido pelo ritmo, ou seja, pela velocidade do 

trabalhador. É o tempo necessário para que um operador qualificado execute a operação 

trabalhando em um ritmo normal. Através da equação (2): 

    (2) 

Em que: 

 = tempo normal; 

 = tempo cronometrado; 

 = velocidade. 

 

O tempo normal é o processo de avaliar a velocidade de trabalho do trabalhador relativamente 

ao conceito do observador a respeito da velocidade correspondente ao desempenho padrão. O 

observador pode levar em consideração, separadamente ou em combinação, um ou mais 

fatores necessários para realizar o trabalho, como a velocidade de movimento, esforço, 

destreza, consistência etc. (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009), 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

6 

A avaliação da velocidade do operador é o processo onde o cronoanalista compara o ritmo do 

operador em observação com seu próprio conceito de ritmo normal. 

O ritmo de trabalho é definido pelo julgamento pessoal do analista de estudo de tempos, e 

infelizmente não há uma maneira de se estabelecer um tempo padrão para uma operação, que 

não seja esse julgamento feito pelo analista. 

 

2.3.  Determinação do tempo padrão 

O tempo normal para uma operação, não contém tolerância alguma. Já o tempo padrão deve 

conter a duração de todos os elementos da operação, ou seja, o tempo normal mais as 

tolerâncias necessárias. 

As tolerâncias podem ser classificadas em tolerância pessoal, tolerância para a fadiga ou 

tolerância para espera. O fator de tolerância é calculado através do tempo de tolerância que a 

empresa está disposta a conceder, também chamado de tempo permissivo. Segundo Martins e 

Laugeni (2006), o tempo permissivo é definido pela razão entre o tempo não trabalhado pelo 

funcionário (tempo ocioso) pela carga horária de trabalho. Desse modo, o fator de tolerância 

pode ser obtido conforme a equação (3):  

   (3) 

Em que: 

 = fator de tolerância; 

 = tempo permissivo. 

 

O tempo padrão é calculado multiplicando-se o tempo normal por um fator de tolerância que 

equivale ao período em que o operário não esteve trabalhando, de acordo com a equação (4): 

   (4) 

Em que: 

 = tempo padrão; 

 = tempo normal; 

 = fator de tolerância. 
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3. Estudo de caso 

3.1. Empresa pesquisada 

Foi feito o estudo de caso na fábrica da empresa Unibonne, especializada em confecção de 

uniformes, situada em Campos dos Goytacazes, RJ. A empresa está no mercado há mais de 

dez anos, onde já contaram com 100 funcionários responsáveis pelo corte, preparação e 

acabamento de uniformes. Atualmente, eles contam com um efetivo de apenas quatro 

funcionários responsáveis por todas as etapas do processo de confecção dos produtos, exceto 

a etapa de corte dos tecidos, etapa esta realizada pela proprietária. A redução do número de 

funcionários ocorreu devido a crescente concorrência no mercado e a diminuição da procura 

pelos produtos oferecidos, ocasionando assim queda da produção. 

A pesquisa foi realizada através do estudo de tempos e movimentos, onde foi feito o 

levantamento do tempo de produção de um jaleco. Observando uma funcionária durante as 

etapas do processo e utilizando o método de cronoanálise, foi assim estabelecido o tempo 

médio de confecção do produto em questão.  

A atividade de tomada de tempo de produção do item englobou o tempo em que o produto foi 

confeccionado, sendo considerado também o tempo gasto para troca de máquinas, o qual foi 

incluído nas respectivas atividades. 

 

3.2. Descrição do processo 

O processo de confecção do jaleco é feito com o manuseio de máquinas de costura.  

O jaleco cronometrado é feito de duas cores, verde com golas e mangas brancas, por isso 

antes do preparo do jaleco em si, é necessário o preparo da manga e da gola e só depois é 

colocado no jaleco.  

Antes das atividades cronometradas para a realização deste estudo foi feito o corte dos tecidos 

pela funcionária responsável pelo mesmo. Após o corte inicia-se o processo de montagem do 

jaleco, cujas etapas são descritas a seguir: 
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 Montagem da manga: é costurado o tecido verde da manga junto ao branco, que situa-

se na parte inferior da mesma. Em cada jaleco o processo é repetido duas vezes, uma 

para cada manga; 

 Costura dos ombros: são unidas as partes da frente do tecido com as costas unindo os 

ombros; 

 Chuleado do ombro: o chuleado é uma costura específica feita na beirada do tecido 

para dar acabamento e evitar que desfie; 

 Costura das mangas: costura unindo a manga independente com o tecido; 

 Chuleado da manga: o mesmo processo de chuleado é realizado para o acabamento 

desta parte; 

 Costura lateral: nesta etapa são unidas as laterais, que vai desde o inicio da manga até a 

parte inferior do tecido; 

 Chuleado da lateral: o mesmo processo de chuleado é realizado para o acabamento 

desta parte; 

 Gola (preparo e costura): esta etapa é composta tanto pela montagem da gola (que é 

feita separadamente apenas pelo fato de serem cores diferentes) quanto pela colocação 

da mesma; 

 Bainha: na extremidade do tecido é feita uma dobra com costura chamada de bainha; 

 Chuleado da bainha: o mesmo processo de chuleado é realizado para o acabamento 

desta parte; 

 Colocação do bolso: nesta etapa primeiro foi realizada a medição no tecido referente a 

posição de cada bolso.  Depois de marcados os pontos, foram costurados os bolsos, 

sendo um total de três para cada jaleco; 

 Processo do botão: foi medido o espaçamento entre cada furo a ser feito. Os furos são 

feitos e em seguida o tecido é levado para a colocação dos botões. Ambos os 

procedimentos furos e costura dos botões são feitos em máquinas diferentes. 

 

3.3.  Realização das cronometragens: 

Foi utilizada uma amostra de tamanho igual a cinco, representada por cinco jalecos, dos quais 

foram realizadas as cronometragens para cada etapa da produção, que estão apresentadas na 

tabela 1. 
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Tabela 1 – Cronometragens, em minutos, para cada jaleco constituído na amostra, em cada etapa da produção 

Etapas da produção 
Cronometragem de cada jaleco (min) Cronometragem 

Média (min) Jaleco1 Jaleco 2 Jaleco 3 Jaleco 4 Jaleco 5 

Montagem da manga 3,48 3,28 3,16 3,23 3,30 3,29 

Costura do ombro 0,44 0,39 0,46 0,41 0,45 0,43 

Chuleado do ombro 0,38 0,38 0,40 0,30 0,35 0,36 

Costura da manga 1,62 1,48 1,52 1,40 1,56 1,52 

Chuleado da manga 0,68 0,66 0,65 0,56 0,59 0,63 

Fechar lateral 1,17 0,98 0,99 1,00 1,10 1,05 

Chuleado lateral 0,91 0,79 0,71 0,73 0,75 0,78 

Gola 5,65 4,63 5,04 4,7 4,77 4,95 

Fazendo a bainha 1,12 1,11 1,12 1,09 1,11 1,11 

Chuleado da bainha 0,75 0,73 0,8 0,72 0,76 0,76 

Colocando o bolso 3,96 3,82 4,22 3,73 4,12 3,97 

Processo do botão 3,63 3,63 3,48 3,23 3,46 3,49 

 

Foi obtido então um tempo real (TR) ou cronometrado (TC) para cada etapa da confecção de 

jaleco, calculando-se a média das cronometragens de cada etapa. 

 

3.4. Determinação do número de ciclos a serem cronometrados 

Para determinação do número de ciclos em processos que possuem muitas etapas, é 

necessário calcular um número de ciclos  para cada uma delas, utilizando a equação (1). 

Como no presente estudo foram avaliadas 12 etapas, calculou-se 12 ciclos, um para cada 

etapa.  Foi utilizado o coeficiente de distribuição normal  para uma probabilidade 90% que 

equivale a 1,65 e erro relativo  de 10% em todas as etapas. O coeficiente em função do 

tamanho da amostra coletada ( é de 2,326, que corresponde a cinco jalecos.  E, foi 

calculada a amplitude  de cada etapa para o cálculo do número de ciclos. Como exemplo, 

tem-se o cálculo do número de ciclos para a etapa 1: 
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A seguir são apresentados os resultados finais do número de ciclos cronometrados de cada 

uma das 12 etapas, em minutos: 

 

Tabela 2 – Número de ciclos cronometrados calculado para cada etapa da produção 

Etapas da produção Número de ciclos Número aproximado de ciclos 

Montagem da manga 0,47 1 

Costura do ombro 1,33 2 

Chuleado do ombro 3,88 4 

Costura da manga 1,05 2 

Chuleado da manga 1,82 2 

Fechar lateral 1,65 2 

Chuleado lateral 3,30 4 

Gola 2,14 3 

Fazendo a bainha 0,04 1 

Chuleado da bainha 0,56 1 

Colocando o bolso 0,77 1 

Processo do botão 0,66 1 

 

De acordo com os dados obtidos, nota-se que o número mínimo de ciclos a ser cronometrado 

que envolva todas as etapas é quatro. O presente trabalho utilizou um tamanho de amostra 

igual a cinco, portanto adequada para o estudo. Assim sendo, utilizou-se essa amostra 

representativa para a determinação do tempo padrão, sem a necessidade da obtenção de uma 

nova amostragem. 

 

3.5. Cálculo do tempo de tolerância  

Para o cálculo do fator de tolerância, utilizando a equação (3), foi preciso determinar o tempo 

permissivo (P). Na empresa onde o estudo foi realizado a carga horária é de 8 horas por dia 
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com 30 minutos de descanso. Logo, o tempo permissivo (P) foi de 0,0625 gerando um fator 

de tolerância (FT) de 1,067. 

 

 

 

 

3.6. Cálculo do tempo padrão 

Em processos onde a fabricação de um produto depende de uma sequência de operações, ou 

seja, muitas etapas, o procedimento a ser seguido é calcular o tempo padrão para cada etapa e 

em seguida somar todos os tempos padrões.  

Adotou-se o tempo cronometrado (TC) de cada etapa com uma eficiência de 100%, 

considerado o parâmetro estabelecido. Portanto, tem-se que o tempo cronometrado é igual ao 

tempo normal (TC = TN). Conforme a equação (4), os dados de tempo normal obtidos em 

cada operação da produção visualizados na tabela 1 e o fator de tolerância de 1,067 obtidos no 

presente estudo, foi calculado o tempo padrão para cada operação descrito na tabela 3: 

 

Tabela 3: Tempo padrão calculado para cada etapa da produção 

Etapas da produção Tempo padrão 

Montagem da manga 3,51 
Costura do ombro 0,46 

Chuleado do ombro 0,38 
Costura da manga 1,62 

Chuleado da manga 0,67 
Fechar lateral 1,12 

Chuleado lateral 0,83 
Gola 5,28 

Fazendo a bainha 1,18 
Chuleado da bainha 0,81 
Colocando o bolso 4,24 
Processo do botão 3,72 

Total 23,84 
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Corroborando aos estudos de Nascimento et al  (2014), a análise de tempo de cada atividade é 

fundamental para o estudo, visto que o estudo de tempos e movimentos visa melhoria da 

produtividade de qualquer organização e a partir dele é possível encontrar erros e padronizar o 

melhor método para cada etapa da produção.  

 A soma de todos os tempos padrões foi de 23,84 minutos. Assim sendo, o tempo padrão da 

produção de cada jaleco é de aproximadamente 24 minutos. 

 

 

4. Proposta de melhoria 

Foi observado, que durante a confecção do jaleco, houve retardamentos durante o processo 

devido ao vento do ventilador que fazia com que as peças não permanecessem na posição para 

o manuseio correto. A melhor sugestão nesse caso seria um investimento em aparelhos de ar-

condicionado para não só melhorar o ambiente de trabalho, como também evitar o 

retardamento causado pelos ventiladores. 

Além disso, determinado o tempo padrão para confecção de jalecos para essa empresa, cria-se 

a possibilidade de uma melhora na eficiência de gestão com avaliações constantes dos tempos 

de execução dos trabalhos dos funcionários ao compará-los com o tempo padrão. Caso o 

funcionário esteja abaixo do tempo padrão, pode-se averiguar as causas, oferecer cursos de 

aperfeiçoamento, fazer estudos ergonômicos do local, caso contrário, podem ser criados plano 

de incentivo salarial como recompensas pelo aumento da produção. 

 

4.1. Conclusões 

Este estudo de caso foi suficiente para a realização do propósito de determinar o tempo 

padrão, eliminar elementos não necessários ao processo, caso fosse possível e sugerir 

melhorias para o mesmo. 

O estudo de tempo e movimento proporcionou uma análise geral da atividade da confecção de 

jalecos, separada por etapas de operações, sendo possível detectar vários aspectos importantes 

para a produção. Foi possível estipular um número mínimo de observações para futuros 

estudos nesse contexto que determine uma amostra representativa, além de detectar falhas 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

13 

estruturais, como ergonomia, que, na maioria das vezes, é posta em segundo plano ou até 

mesmo desconsiderada.  

 A obtenção do tempo padrão para cada etapa da confecção detalha o processo trazendo 

riquezas de dados que podem ser utilizados no intuito de aperfeiçoar a gestão. Além disso, o 

tempo padrão possibilita ações gestoras mediante comparação com o tempo de execução dos 

trabalhadores. Na intenção de melhorar o processo, recomendam-se mudanças no processo 

produtivo no que diz respeito ao ambiente de trabalho, apesar da capacidade de mão de obra 

do funcionário em questão ser considerada eficiente para atingir a demanda exigida.  Diante 

do que foi apresentado, sugere-se planos de incentivos salariais, a partir dos dados obtidos. 
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