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Resumo: Este trabalho objetiva relatar a utilização dos métodos de análise de tempos pré-
determinados MTM-A1 e MTM-UAS em uma linha de montagem de telefones, com vista a 
gerar subsídios para afirmar a eficiência do método de análise MTM-UAS em comparação 
com o método MTM-A1. Para este trabalho foram analisadas bibliografias relacionadas ao 
assunto, materiais publicados anteriormente com a análise da montagem pelo método MTM-
A1, além de vídeos da linha de montagem da empresa. Alguns resultados deste trabalho 
foram a confirmação da praticidade de utilização do método MTM-UAS em comparação ao 
MTM-A1, além da identificação de pontos para melhorias, relacionadas ao método e tempo 
de montagem, nos postos de trabalho analisados. Além disso com a utilização deste método 
verificou-se a praticidade na análise dos tempos de cada parte da linha de montagem. 
Palavras-chave: Tempos pré-determinados; Análise de movimentos do operador; Melhoria 
no método de montagem. 

1. Introdução 
Os principais impulsos para o desenvolvimento dos sistemas de tempos pré-

determinados partiram de F.W. Taylor (1856–1915) e, principalmente, de F.B. Gilbreth 
(1868–1924). O estudo de tempos teve seu início em 1881, na usina da Midvale Steel 
Company, e Taylor foi seu introdutor (BARNES, 1977, p.8).  Frederick W. Taylor, o pai do 
estudo de tempos, escreveu no fim do século passado que, para estabelecer um tempo padrão 
normal era necessário subdividir a operação em elementos de trabalho, descrevê-los, medi-los 
com um cronômetro e adicionar certas permissões que levem em conta esperas inevitáveis e 
fadiga (MAYNARD, 1970, p.3). 

Alguns anos após Taylor ter iniciado seu trabalho com estudo de tempos, Frank B. 
Gilbreth, o pai do estudo de movimentos, iniciou sua técnica de uso da câmara 
cinematográfica para estudar os movimentos requeridos para a execução de certas tarefas 
(MAYNARD, 1970, p.3). Gilbreth subdividiu os elementos de Taylor em movimentos 
básicos que ele chamou de therbligs. Esses therbligs foram usados para estabelecer o tempo-
padrão de uma operação como Taylor o fez com os seus elementos. Eram 17 elementos de 
movimento com a finalidade de identificar um método que permitisse executar determinadas 
tarefas dentro do menor período de tempo. 

 Segundo Maynard (1970), a expansão dos métodos de Taylor e Gilbreth resultou no 
estabelecimento de tempos elementares pré-determinados para a grande maioria das 
operações industriais. Os tempos elementares pré-determinados, usando o desenvolvimento 
básico de Gilbreth, são melhores para movimentos que para elementos de operações 
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específicas. Um dos sistemas mais conhecidos dos tempos pré-determinados é o “Methods 
Time Measurement” (MTM). 

O produto final da análise por cronometragem é o tempo, ou seja, quase não se critica 
as tarefas que estão dentro do tempo. No MTM, o produto final é o método, o tempo é 
consequência. Assim, no MTM se for mudada uma tarefa dentro do método, existe uma base 
de dados pronta, na qual não se necessita refazer toda análise, como seria no caso da 
cronometragem. 

Organizações industriais e outros grupos interessados em reduzir custos através de 
melhores métodos, têm encontrado algumas aplicações importantes para o método de análise 
MTM. O MTM é composto por métodos diferentes de análise de movimentos. Dois deles são 
o método básico (MTM-A1) e o método UAS (MTM-UAS). Entre estes dois métodos há 
algumas diferenças de análise. Desta forma, surge a pergunta: Qual destes métodos deve ser 
utilizado para a análise da montagem do telefone e, além disso, quais as implicações que 
devem ser analisadas? 

Para responder à pergunta proposta pelos autores do trabalho, o objetivo geral da 
pesquisa pode ser definido como se segue: comparar os dois métodos de análise de 
movimentos (MTM-UAS e MTM-A1) e mostrar as vantagens de utilização do método MTM-
UAS, juntamente com a apresentação de alguns pontos de melhoria na análise dos 
movimentos da montagem do telefone. Para isto, os autores analisaram a montagem do 
telefone com o método MTM-UAS, e a seguir compararam o resultado desta análise com o 
método MTM-A1. 

Este trabalho possui a relevância da divulgação do método MTM para a comunidade. 
A pesquisa foi realizada após os autores realizarem o curso de analista MTM-UAS. Por este 
motivo, achou-se interessante a publicação de um artigo relacionado a este tema, que é 
repassado aos alunos do curso de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina de 
forma muito resumida. Com este propósito, o grupo PET Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina repassa aos alunos da graduação os resultados de suas 
pesquisas através de palestras abertas a comunidade acadêmica. Além disso, esta é uma área 
que está em expansão no cenário nacional, visto que este método está sendo utilizado por 
grandes empresas. 

O presente artigo é organizado conforme explicado a seguir. Após a seção 
introdutória, a seção 2 – Organizações envolvidas – apresenta: (i) - Programa de Educação 
Tutorial; e (ii) - MTM do Brasil. A seção 3 – Metodologia – explica como foi desenvolvido o 
trabalho citado, explicando em: (i) - Análise Geral da metodologia MTM; (ii) - O método 
MTM-A1; (iii) - O método MTM-UAS. Após isso, temos a seção 4 - Análise do processo de 
montagem e embalagem de telefone através do sistema MTM – subdivido em dois itens. Na 
seção 5 são demonstrados alguns resultados da pesquisa, também subdividida em dois itens. 
Na seção 6 são apresentadas algumas considerações finais dos autores sobre este trabalho.  

2. Organizações envolvidas 

2.1 Programa de Educação Tutorial 

O Programa de Educação Tutorial constitui-se em grupos organizados a partir de 
cursos de graduação das instituições de ensino superior do País, orientados pelo princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

As atividades extracurriculares proporcionadas pelo programa têm como objetivo 
garantir que os alunos participantes tenham a oportunidade de obter experiências 
diferenciadas, as quais em um curso de graduação normal não são possíveis e assim assegurar 
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uma formação acadêmica mais completa desses estudantes. 

O grupo PET Engenharia de Produção, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi 
criado no ano de 1991 e desde então vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, tendo sempre como foco sua missão de assegurar a formação integral de elevada 
qualificação dos membros contribuindo com a melhoria das comunidades acadêmica, social e 
empresarial. 

2.2 MTM do Brasil 
No final dos anos 50, a Alemanha ocidental passava por um período de reaquecimento 

de sua economia, problemas no que se refere a deficiência de trabalhadores , que em grande 
parte eram requisitados pelas forças armadas ou dos mais tardios períodos educacionais 
decorrentes do pós-guerra.  Foi então que uma massa trabalhadora veio de países como Itália, 
Espanha e Grécia. Mesmo assim, não foi suficiente para cobrir o suprimento da economia 
aquecida. Passava-se então para um quadro em que se exigia possibilidades eficientes de 
trabalho. É neste cenário que a técnica MTM passou a suprir esta exigência, pois ficava claro 
para todo o propósito industrial a necessidade de um método de trabalho otimizado. É em 
1962 que um grupo de dezessete importantes grupos alemães, dentre eles IBM Deutschland, 
Robert Bosch GmbH, e Daimler-Benz AG, criou a associação MTM Alemã. Sua tarefa era 
clara: “difundir as medidas de tempos pré-determinados assim como exigir sua uniforme e 
real aplicação na prática”. Mesmo passando por períodos conturbados alemães como algumas 
crises financeiras e a unificação das Alemanhas Ocidental e Oriental, ela se solidificou e 
ganhou inúmeros clientes em todo seu território sendo considerado um caso vencedor.  

Hoje a MTM possui 15 organizações atingindo dezenas de países pelo mundo e ao 
longo de sua história já emitiu centenas de milhares de certificados, formando instrutores e 
técnicos habilitados a atuarem em várias organizações multinacionais.  Empresas de aparelhos 
eletroeletrônicos, domésticos, empresas automotivas, da indústria aeronáutica e da construção 
naval, passando até a atingir as indústrias de serviços. A associação MTM da Alemanha já 
trabalha desde 2001 no Brasil. Em meados de outubro de 2003 foi fundada a MTM do Brasil. 
Esta promove treinamentos sob as normas do Diretório Internacional de MTM, desenvolve 
projetos e pesquisas na área de tempos pré-determinados.  

3. Metodologia 

3.1 Análise geral da metodologia MTM  

Pode-se ler em MTM (2005) que a metodologia MTM é um método destinado a 
estruturar sequências de movimentos em movimentos básicos. A cada movimento básico é 
atribuído o valor de um tempo padrão, que é (pré) determinado em função dos fatores que 
influenciam a sua composição. Segundo consta em MTM (2005), o método MTM pode ser 
aplicado para: 

- Configuração dos métodos de trabalho e produtos: Para planejar e/ou aperfeiçoar os 
métodos de trabalho, além de servir para a elaboração de diretrizes para a configuração dos 
meios de produção, dos dispositivos, das ferramentas, do fluxo do material e da configuração 
do produto. 

- Apuração de tempos: Para formar os tempos planejados, para definir tempos de 
referência para níveis de remuneração vinculados ao desempenho e realizar précálculos. 

- Instrução de trabalho: Para descrever o método como uma forma de documento para 
o treinamento. 

Segundo MTM(2005), algumas delimitações do método MTM: 
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- A definição estabelece que o método MTM trata de procedimentos nitidamente 
influenciáveis (manuais). Tempos que podem ser influenciados sob determinadas condições e 
tempos de procedimentos não influenciáveis (processos) são cronometrados ou calculados. 

- O método MTM não é aplicável a atividades intelectuais, ou seja, aquelas em que são 
exigidas decisões que vão além de “sim” – “não”, isto é, as decisões que requerem um 
raciocínio preliminar. 

- O tempo padrão não considera os tempos de distribuição e nem os de recuperação. 

Segundo consta em MTM (2005), podemos citar algumas vantagens do uso da análise 
MTM em relação a outros métodos de apurar o tempo: 

- Métodos de trabalho e tempos de execução podem ser determinados detalhadamente 
mesmo antes de se iniciar o trabalho. Ao fazer uma análise criteriosa do método 
desenvolvido, dependendo das circunstâncias, já se pode identificar o método ideal ainda na 
fase do planejamento. 

Os movimentos básicos do método MTM podem ser resumidos em cinco, que estão 
citados abaixo: 

- Alcançar: Movimentar a mão na direção de um objeto. 

- Pegar: Passar a controlar um objeto. 

- Mover: Movimentar um objeto com a mão. 

- Posicionar: Alinhar ou inserir objetos. 

- Soltar: Deixar de controlar um objeto. 

 
FIGURA 1 – Ilustração dos movimentos básicos. Fonte: MTM (2005). 

Para estes movimentos básicos há uma tabela, chamada de Tabela de Tempos Padrões 
MTM, cuja edição vigente é a “MTM Data Card 101 A”, edição de 1955, da “USA & Canada 
MTM Association”. Além das tabelas dos movimentos da mão e dos dedos, das funções 
visuais e das movimentações do corpo, na Tabela de Tempos Padrões MTM está inclusa uma 
tabela de conversão de tempos, além de outra da qual se podem deduzir os movimentos que 
podem ser execuados pelas duas mãos simultaneamente. 

No método MTM, os valores dos tempos dos movimentos básicos são especificados 
como unidade de tempo, chamadas “TMU”, onde 1 TMU = 0,036 segundos. 

A Tabela de Tempos Padrões MTM é composta pelos movimentos de alcançar, pegar, 
soltar, mover, posicionar, premir e separar. Estes movimentos estão dividos de acordo com o 
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esforço de controle (difícil, fácil) e também por uma faixa de distância de 2 até 80 cm, 
dividida de dois em dois centímetros. 

Segue abaixo uma figura que representa a composição dos movimentos, comparados 
entre os métodos citados acima. 

 
FIGURA 2 – Agrupamento dos movimentos MTM. Fonte: MTM (2005). 

3.2 O método MTM-A1 
Segundo Tubino (2007), os sistemas de produção em massa são aqueles empregados 

na produção em grande escala de produtos altamente padronizados; contudo, estes produtos 
não são passíveis de automatização em processos contínuos, exigindo mão-de-obra 
especializada na transformação do produto. 

O método MTM-A1 é mais indicado para a análise de produção em massa. As 
características de trabalho da produção em massa, definidas nos padrões MTM, podem ser 
explicadas da seguinte forma: menos movimentos, nível de método alto, colaborador deve ser 
treinado, ciclo de trabalho mais curto, posto de trabalho é altamente especializado. 

Com essas características pode-se ver que a análise pelo método MTM-A1 é realizada 
para atividades mais detalhadas, que necessitam de uma análise dos movimentos mais 
criteriosa. 

O método básico (MTM-A1), é composto por movimentos básicos. A cada movimento 
básico é atribuído o valor de um tempo padrão, que é (pré) determinado em função dos fatores 
que influenciam a sua composição. 

A diferença entre os métodos citados que foram utilizados para esta pesquisa baseia-se 
principalmente no nível de método. Segundo MTM (2005), nível de método é a qualidade 
com que é executada uma tarefa, diretamente relacionada com a habilidade de quem a executa 
e com o grau de organização do sistema de trabalho.  

Uma configuração altamente desenvolvida, ligada a uma alta habilidade corresponde a 
um alto nível de método, e por isso, a uma dispersão dos modos de trabalho muito baixa. Em 
contrapartida, uma ampla dispersão dos modos de trabalho, por sua vez, corresponde a um 
nível de método muito baixo (MTM, 2005). 

Sendo assim, a diferença entre a tarefa prescrita e a forma de como ela é feita 
representa o nível de método. Quando mais alta for essa diferença, maior será o nível de 
método. Segundo consta em MTM (2005), os sistemas de análise MTM perseguem o objetivo 
de descrever e quantificar as sequências de movimentos executados pelo ser humano. Quanto 
mais compactado foi o sistema de análise, tanto menos informações em relação aos detalhes 
sobre a sequência dos movimentos, ou então sobre o método de trabalho serão possíveis. 
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Para cada sistema da análise existe uma parte do método que não pode ser descrito. 
Com o aumento da condensação dos métodos de análise aumenta a parte não descritível, em 
função da grande dispersão dos modos de trabalho (MTM, 2005). Esta correspondência está 
representada no quadro abaixo. 

 
FIGURA 3 – Porcentagem de parte não descritível do método. Adaptado de MTM (2005). 

3.3 O método MTM-UAS 
Segundo MTM (2005), as alterações estruturais a que muitas empresas tiveram que se 

submeter em função das novas condições de mercado, relacionadas à grande diversificação de 
variantes nos produtos, trazendo consigo a redução da quantidade de peças produzidas por 
lote, também trouxeram mudanças decisivas nas condições de trabalho e na análise econômica 
de tempo. A associação MTM Alemã, reconhecendo esta necessidade, desenvolveu a partir do 
sistema básico MTM sistemas de módulos de processo para seqüências de movimento e 
processos básicos e baseados nestes, os processos padrão (tempos planejados). O uso destes 
sistemas cresce para a estruturação da documentação para efeito de planejamento dos tempos, 
na forma de módulos de processo estruturados em vários níveis, nas planilhas de cálculo ou 
em fórmulas. Assim reduz-se o esforço para elaboração dos documentos de análise do cálculo 
do tempo. 

É conveniente citar abaixo as características da produção em série. Uma produção com 
estas características pode ser analisada através do método MTM-UAS. Segundo MTM (2005), 
as características da produção em série são: 

- Produção orientada por pedidos de produtos com caráter de repetição, ou seja, o tipo 
das tarefas de trabalho que ocorrem e sua frequência de repetição mudam constantemente, 
entretanto a quantidade de variantes das sequências operacionais é limitada. 

- Conteúdos de trabalho frequentemente comparáveis apesar da multiplicidade de tipos 
e variantes dos produtos. 

- A organização do trabalho não alcança o nível encontrado na produção em grandes 
séries e em massa, de forma que o colaboradorse desloca com frequência para buscar ou 
preparar o material que necessita em seu local de trabalho. 

- O grau de rotina dos operários é pequeno. As sequências operacionais são executadas 
de modo individualizado (disperso), mas exatamente de acordo com o método de trabalho 
pré-determinado. 

% da parte 
não 

descritível do 
método 

Grau de compactação 
do sistema de tempos 

pré-determinados 

MTM-1 MTM-2 UAS MEK MTM-3 
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- A instrução de trabalho não tem descrição detalhada de métodos. 

O método MTM-UAS foi criado para atender as características da produção seriada, 
que segue as características citadas acima. 

Na fase de projeto de desenvolvimento do método MTM-UAS foram definidos os 
processos básicos e deduzidos os parâmetros de influência (sequências típicas de trabalho). 
Após isso foram realizadas filmagens, que foram analisadas com o método básico (MTM-
A1).  

Os módulos do MTM-UAS não são formados com a simples adição dos movimentos 
do método básico, mas desenvolvidos com compilação estatística de dados. 

Os processos básicos do MTM-A1 (alcançar, pegar, mover, posicionar, soltar) foram 
unidos e formaram processos básicos para o MTM-UAS, onde o apanhar e colocar no lugar 
estão juntos em um único código. 

Sendo assim, um movimento de alcançar, pegar e mover, analisado com três códigos 
pelo método MTM-A1 (R, G, M, respectivamente), é analisado com somente um código 
dentro do MTM-UAS (AA, por exemplo). 

De acordo com as características acima pode-se ver que o método MTM-UAS é 
utilizado em análise de processos mais dinâmicos, trazendo maior rapidez na análise, sem 
perder a confiabilidade. 

4. Análise do processo de montagem e embalagem de telefone através do sistema MTM 
O sistema MTM permite ao analista desenvolver processos eficientes. Ele induz os 

usuários a compreender os desperdícios e potenciais riscos ergonômicos através do parâmetro 
de influência e o nível de método. Durante o processo de análise os planejadores terão a 
oportunidade de propôr várias mudanças na posto de trabalho.  

O processo escolhido para este trabalho consiste basicamente na montagem e 
embalagem de um aparelho telefônico com fio, realizado manualmente em uma linha de 
produção com quatro postos de trabalho e quatro colaboradores. No primeiro posto da linha é 
realizada a montagem da base do telefone, contando com a colocação das teclas, placa de 
circuitos e tampa inferior. Na sequência as bases são repassadas para serem conectadas ao 
monofone e testadas adequadamente. Esse teste é realizado por dois colaboradores. Em 
seguida, após a verificação do funcionamento do aparelho, passa-se ao último posto, a 
embalagem. Esta atividade é realizada por um operário que embala o produto e encaminha à 
expedição. 

Para análise do processo foram utilizados os métodos básico (MTM-A1) e o método 
UAS (MTM-UAS). 

4.1. Análise do processo de montagem e embalagem de telefone através do método 
básico (MTM-A1) 

A análise do processo de montagem e embalagem de telefone foi realizada a partir de 
filmagens do processo. Uma vez conhecendo todo processo, a próxima etapa consistiu em 
elaborar um croqui dos postos de trabalho, ilustrado abaixo:  

1 - Suporte para a montagem; 

2 - Chave de fenda; 

3 – Monofone do telefone;  

4 - Telefones prontos nas caixas.   
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FIGURA 4 - Croqui dos postos de trabalho da montagem do telefone.  

Em seguida foi feita a divisão do processo em 4 (quatro) módulos: pré-montagem, 
montagem, teste e embalagem. Esta divisão foi utilizada para facilitar as análises que foram 
feitas neste trabalho. Cada módulo foi subdividido em elementos conforme a tabela abaixo:  

TABELA 1 – Divisão das etapas de montagem do telefone para a análise.  

Pré-montagem 
1 Alcança carcaças 
2 Coloca teclados 
3 Coloca carcaças pré-montadas na bancada 

Montagem 

1 Preparação da Pré Montagem 
2 Colocação do Teclado na Carcaça Superior 
3 Colocação da Placa de Circuito 
4 Encaixe dos Fios na chave 
5 Colocação da Carcaça Superior 
6 Passar para o teste 

Teste 

1 Alcançar aparelho montado 
2 Colocar Monofone na Base Montada 
3 Colocar fio na base 
4 Realização do Teste 
5 Colocar monofone e base no saco plástico 
6 Repassar para a embalagem 

Embalagem 

1 Colocação das etiquetas na caixa 
2 Etiquetas no aparelho 
3 Aparelho na caixa 
4 Deixar caixa de lado 
5 Colocação de 5 caixas na esteira 

Fonte: Dados de pesquisa. 

Pré-montagem: O colaborador pega a carcaça branca e coloca o botão azul e as teclas 
pretas criando um primeiro estoque para posteriormente montar os telefones no gabarito.  

Montagem: Após o estoque inicial de telefones pré-montados estarem em frente ao 
gabarito o colaborador parte para a montagem, nesta etapa ela coloca a carcaça pré-montada 
nos moldes e posiciona os componentes do telefone. 

Teste: Nesta etapa um colaborador pega a base montada conecta o monofone e realiza 
teste para verificar a funcionalidade do aparelho. 

Embalagem: Nesta parte do processo os aparelhos telefônicos são embalados e 
encaminhados para expedição. 

Para cada  um dos elementos dos módulos foi feita a análise dos movimentos básicos 
através da tabela de tempos padrões MTM. A tabela 2 mostra a análise do módulo de 
embalagem.  
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TABELA 2 – Análise do módulo de embalagem do telefone, através do método MTM-A1.  

Movimento Quantidade Frequência Código TMU Código Frequência Quantidade Movimento 
Fita com etiquetas 1 1 R30B 12,8 (R20B) 1 1 Etiquetas 

  1 1 G1A 2,0   1 1   

  1 1 (M6B) 6,3 R10B 1 1   

  1 1   2,0 G1A 1 1 Primeira Etiqueta 

  1 1   2,0 R2B 1 1   

  1 1 RL1 2,0 G1A 1 1 Segunda Etiqueta 

Caixa 1 1 R30B 12,8 (M20B) 1 1   

  1 1 G1A 2,0  1 1   

  1 1   7,9 M10C 1 1   

  1 1   4,0 M4B 1 1 Colocar etiqueta 

Move ate cv 1 1 M20B 10,5 (RL1) 1 1   

  1 1   10,0 R20B 1 1 Alcança caixa 

  1 1 G2 5,6 (G5) 1 1   

Até bancada 1 1 M20B 10,5 M20B 1 1 até bancada 

  1 1 RL2 0,0 RL2 1 1   

Telefone 1 1 R30B 12,8   1 1   

  1 1 G1A 2,0   1 1   

  1 1 M30B 13,3 (M10B) 1 1   

  1 1   5,9 M8B 1 1 Baixar plástico 

  1 1   4,5 M4C 1 1 Colocar etiqueta 

  1 1   4,0 M4B 1 1 Passar mão na 
etiqueta 

  1 1   2,0 RL1 1 1   

  1 1   5,5 R8B 1 1 Plástico 

  1 1   2,0 G1A 1 1   

  1 1   5,9 M8B 1 1 Subir plástico 

  1 1   2,0 RL1 1 1   

  1 1   5,6 G3 1 1 Transferir toda a base 

Alcança a caixa 1 1 R20B 10,0   1 1   

  1 1 (G1A) 11,7 M20C 1 1 Telefone dentro da 
caixa 

  1 1   9,1 P1SSE 1 1   

  1 1   8,3 M16A 1 1 Até o fim da caixa 

  1 1 RL1 2,0 RL1 1 1   

Um lado da caixa 1 1 R10B 6,3 R10B 1 1 Um lado da caixa 

Aba lateral 1 1 G5 0,0 G5 1 1 Aba lateral 

Aba lateral 1 1 M2A 2,0 M2A 1 1 Aba lateral 

Aba lateral 1 1 RL1 2,0 RL1 1 1 Aba lateral 

Aba superior 1 1 R2B 2,0 R2B 1 1 Aba superior 

Aba superior 1 1 G5 0,0 G5 1 1 Aba superior 

Fechar aba superior 1 1 M6C 5,8 M6C 1 1 Fechar aba superior 

  1 1   9,1 P1SSE 1 1 Fechar aba superior 

  1 1 RL1 2,0 RL1 1 1   

Caixa 1 1 R10B 6,3 R10B 1 1 Caixa 

Caixa 1 1 G5 0,0 G5 1 1 Caixa 

Até esteira 1 1 M30B 13,3 M30B 1 1 Até esteira 

  1 1 RL1 2,0 RL1 1 1   

       
TEMPO 
(TMU) 247,8 

       TEMPO (s) 8,9 

Fonte: Dados de pesquisa. 



 

 10

Na análise com o método MTM-A1 observaram-se alguns pontos de melhoria no 
processo de montagem do telefone. Um desses pontos foi o botão do teclado do telefone, que 
era dividido em duas partes, causando um duplo movimento desnecessário na montagem. 
Além disso, observou-se que os locais das placas eletrônicas, dos telefones pré-montados e 
dos teclados azuis poderiam ser modificados para que o processo de montagem fosse 
melhorado. Após a análise com o método MTM-A1, realizou-se a análise com o método 
MTM-UAS. 

4.2. Análise do processo de montagem e embalagem de telefone através do método 
MTM-UAS 

Para análise do processo através do método UAS (MTM-UAS) foi feita a mesma 
divisão em módulos e cada módulo foi subdivido em elementos da mesma forma que no 
método MTM –A1 (tabela 1). Para cada um dos elementos foi feito a análise dos movimentos 
básicos e o tempo para cada um deles de acordo com a tabela de tempos MTM-UAS. A tabela 
3 apresenta a análise dos movimentos com o método MTM-UAS, para o módulo da 
embalagem do telefone. 

TABELA 3 – Análise do módulo de embalagem do telefone, com o método MTM-UAS  

Movimento Quantidade Frequência Código Tempo do 
movimento 

Tempo X 
Frequência 

Colocar etiqueta na 
caixa 1 1 AB2 45 45 

Caixa até a mesa 1 1 AA3 50 50 
Alcança telefone 1 1 AA3 50 50 

Etiqueta no telefone 1 1 PB1 20 20 
Conjunto na caixa 1 1 PB2 30 30 

Fecha caixa 1 1 AA2 35 35 
Empurra 1 1 AA2 35 35 

Colocar na esteira 1 0,2 AH3 55 11 

    TEMPO 
(TMU) 276,0 

    TEMPO (s) 9,9 

Fonte: Dados de pesquisa. 

As falhas e possíveis melhorias do método atual detectadas foram as mesmas já vistas 
no método MTM-A1. Os valores obtidos foram praticamente os mesmos  mas a análise com o 
método MTM-UAS foi mais rápida. Isto será mais detalhado no item 5.  

5. Resultados 

5.1. Análise comparativa dos métodos MTM-A1 e MTM-UAS 
Para mostrar as vantagens da análise da montagem dos telefones com o método UAS 

os autores baseiam-se nos resultados das análises da montagem do telefone. 

A análise feita com o método MTM-A1 resultou em 234 códigos de análise e o tempo 
do processo de montagem e embalagem foi de 1460,6 TMU por telefone (52,58 segundos por 
telefone).Com o método MTM-UAS, a análise resultou em 42 códigos de análise e o tempo 
de processo de montagem e embalagem foi de 1463,8 TMU por telefone (52,7 segundos por 
telefone. 

De acordo com os resultados  obtidos, pode-se constatar que a diferença entre os 
tempos de montagem e embalagem foi inferior a um segundo , ou seja , praticamento o 
mesmo. Entretanto o tempo para realizar a análise foi bem rápido e mais prático no método 
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MTM-UAS. O tempo necessário para realizar a análise dos movimentos e tempos com os dois 
métodos pode ser visto na figura 5. 
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FIGURA 5 – Diferença de tempos de análise entre o método MTM-A1 e MTM-UAS. Fonte: Dados de pesquisa 

Nota-se que para o MTM-A1, o tempo necessário para a análise criteriosa dos 
movimentos foi de aproximadamente vinte horas. Já com o método MTM-UAS, a análise 
durou aproximadamente 3 horas.  

5.2. Melhorias identificadas no processo 
Uma vez detectadas algumas falhas no processo de montagem foram elaboradas várias 

propostas de melhorias. Para cada proposta melhoria foi feito a análise dos movimentos e o 
tempo necessário de acordo com o método MTM- UAS, uma vez que este pelos resultados 
obtidos no item anterior, se mostrou mais prático e rápido.  

Algumas das melhorias propostas foram:  

- Colocação da caixa das placas eletrônicas sobre a bancada, trocando de lugar com a 
caixa de botões azuis (poupando um movimento de alcançar desnecessário);  

- Colocação dos telefones pré-montados sobre a bancada, quando feita a pré-
montagem (poupando um movimento de andar desnecessário); 

- Retirada dos teclados azuis de cima da bancada, colocando ali as placas eletrônicas 
(menor alcance do movimento, causando diminuição do tempo); 

- Troca do alicate de encaixe dos fios da placa eletrônica, poupando o movimento do 
punho da operadora. Esta solução procurou melhorar a ergonomia do alicate; 

- Colocação de um porta-ferramenta para a chave de fenda com folga de abertura 
maior que 12 mm (muda de HC1 para HA1). Esta mudança faz com que o movimento de 
posicionar seja mais fácil de realizar, ocasionando um menor tempo desta tarefa; 

Com estas melhorias propostas obteve-se uma redução no tempo de montagem e 
embalagem do telefone de 4 segundo. Cabe ressalatar que as melhorias propostas focaram-se 
nos métodos de montagem e movimentos do operadores, e não em mudanças estruturais da 
posto de trabalho. 

6. Considerações Finais 
O presente estudo teve como objetivo geral comparar os dois métodos de análise de 

movimentos (MTM-UAS e MTM-A1) e mostrar as vantagens de utilização do método MTM-
UAS, juntamente com a apresentação de alguns pontos de melhoria na análise dos 
movimentos da montagem do telefone. Cabe ressaltar que com pequenas modificações no 
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posto de trabalho conseguiram-se reduções consideráveis no tempo de montagem do produto, 
e, além disso, melhores métodos de montagem do telefone. 

Voltando-se à pergunta que baseou-se a pesquisa - Qual destes métodos deve ser 
utilizado para a análise da montagem do telefone e, além disso, quais as implicações que 
devem ser analisadas? – viu-se que o método MTM-UAS é mais prático e traz os mesmos 
resultados que a utilização do método MTM-A1, considerando-se a linha de montagem de 
telefones. Essa afirmação é baseada nos resultados demonstrados acima. 
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