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Resumo: Este trabalho visa expor a utilização do método de análise de 

tempos pré-determinados MTM-A1 em uma empresa do setor de 

cosméticos, com o objetivo de fornecer a base para o balanceamento 

de uma linha de produção.Primeiramente, foramm estudadas 

bibliografias e publicações anteriores referentes ao assunto, que 

fundamentaram o posterior estudo de caso. Após,foram realizadas 

filmagen e medições da referida linha a fim de obter os dados 

necessários para a análise. Em seguida, analisou-se a situação atual 

com a ferramenta MTM,o que forneceu as informações necessárias 

para o balanceamento da linha de produção. Obteve-se, por fim, uma 

proposta de melhoria do método de trabalho de modo a permitir um 

melhor balanceamento. 
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1. Introdução 

A busca por ferramentas que reduzam custos e promovam qualidade e rapidez nos processos 

da empresas é cada vez mais necessária nos dias de hoje, para que essas possam permanecer 

de forma competitiva no mercado. Entre outras formas, a utilização da ferramenta Methods-

Time Measurement (MTM) vem se tornando uma forte aliada às empresas. De acordo com 

Sugai (2003), está altamente difundida pelo mundo, pois através dela é possível a mensuração 

detalhada dos tempos dos processos, a definição e padronização dos métodos utilizados e ao 

utilizar-se tais tempos ela permite um balanceamento da linha produtiva, de forma a reduzir 

também os custos de ociosidade e desperdício. Sugai (2003) ainda afirma que as empresas que 

se utilizaram de tal ferramenta possuem uma experiência de sucesso e efetiva diminuição dos 

custos. 

De acordo com MTM (2005) a metodologia MTM é um método destinado a estruturar 

sequências de movimentos por meio de 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. Tal estruturação facilita a análise crítica dos tempos dos 

processos atuais e permite estipular um método de trabalho mais eficiente e simulá-lo, sem 

que haja a necessidade de mudança da linha produtiva para a simulação. Este artigo propõe a 

análise de uma linha produtiva altamente repetitiva e caracterizada por movimentos pequenos 

do operador utilizando a ferramenta MTM, a fim de achar uma solução para a problemática de 

medição de tempos encontrada nesse tipo de empresa. 

A metodologia aplicada seria a utilização do sistema Methods-Time Measurement para 

determinação dos tempos, padronização dos métodos e o balanceamento de uma linha de 

produção. Para a verificação da proposta, utilizou-se de um estudo de caso em uma empresa 

do setor de cosméticos da região da Grande Florianópolis, visto que esse tipo de produção 

possui o grau de detalhes necessário para a validação do estudo, já que essa é composta de 

pequenos componentes e alta repetitividade de movimentos.   

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Sistema de Tempos Pré-Determinados MTM 

“Os sistemas de tempo pré-determinados são métodos em que deverão ser apurados os tempos 

teóricos para a execução dos procedimentos os quais são totalmente influenciáveis pelo 

elemento humano” MTM (2005a).  

O surgimento do sistema de tempos pré-determinados está intimamente vinculado ao estudo 

do tempo de Frederick W. Taylor realizado em 1911. Neste estudo, Taylor buscou a 

racionalização do trabalho a fim de otimizar a execução de tarefas. De acordo com Sugai 

apud Chiavenato (1987), Taylor “verificou que o trabalho pode ser executado melhor e mais 

economicamente através da análise do trabalho, isto é, da divisão e subdivisão de todos os 

movimentos necessários à execução de cada operação de uma tarefa”.  

Taylor diz que tal subdivisão é necessária para se estabelecer um tempo padrão além da 

descrição da mesma e a medição do tempo com um cronômetro. A isso, certas restrições 

devem ser adicionadas para que esperas e fadigas sejam levadas em conta. (MAYNARD, 

1970) 

Em continuidade aos estudos de Taylor, o casal Frank Gilbreth e Lilian Gilbreth iniciou os 

primeiros estudos significativos da área nos quais, segundo Almeida(2008), constaram que os 
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movimentos humanos podem ser sintetizados ou agrupados em elementos de movimento. 

Sugai (2003) afirma que o estudo dos movimentos teve como finalidade evitar movimentos 

inúteis na execução da tarefa, executar o mais economicamente possível os movimentos 

inúteis e dar a estes movimentos uma seriação apropriada.    

Almeida (2008) nos mostra que existem diversos sistemas de tempos pré-determinados, sendo 

os mais conhecidos: “Methods-Time Measurement”(MTM), “Work-Factor”(WF), “Motin-

Time Analysis”(MTA) e “Basic Motion Tima Study”(BMT). O sistema Methods-Time 

Measurement foi desenvolvido na década de 40, nos Estados Unidos da América, pelos 

americanos Maynard, Schwab e Stegemerten (SILVA&CHOTOLI, 2007). 

Segundo MTM (2005a), o sistema Methods-Time Measurement é um instrumento para 

descrição, estruturação, configuração e planejamento de sistemas de trabalho. Para 

Almeida(2008), esta metodologia é destinada a descrever seqüências de movimentos com 

movimentos básicos e a cada um é atribuído um tempo padrão.  Dentre estes movimentos 

básicos, existem cinco movimentos que “compõem entre 80% e 85% dos procedimentos 

totalmente influenciáveis pelos seres humanos” (MTM, 2005a). Os referidos movimentos 

básicos são: alcançar, pegar, mover, posicionar e soltar (Figura 1).  

 

Figura 1 - Cinco Movimentos básicos - Fonte: MTM (2005a) 

O sistema de dados da MTM possui vários módulos destinados a diferentes aplicações. Estes 

módulos têm como característica em comum serem mais compactos do que o módulo básico e 

têm como base o MTM Básico, também chamado de MTM-A1, que por sua vez, será o 

assunto abordado na seção seguinte visto ser o objeto de análise deste trabalho. A figura 

abaixo mostra a compactação dos módulos a partir do MTM-A1. 
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Figura 2: Compactação dos módulos MTM. Fonte: MTM (2005a) 

2.1.1. Sistema MTM-A1 

Como especificado antes, o método básico MTM tem por objetivo a descrição de uma 

sequência de trabalho através da decomposição em movimentos básicos. Este método é 

destinado principalmente para produções em massa que exigem um detalhamento maior na 

análise para a determinação do tempo. Além dos movimentos referidos anteriormente, inclui-

se ainda, o premir, separar, torcer, funções visuais e movimentos do corpo.  

O tempo padrão de cada um destes movimentos tem como unidade o TMU (traduzido 

Unidade de Medida de Tempo)que equivale a 1\100.000 da hora. Cada movimento é 

referenciado por um código unificado reconhecido internacionalmente os quais constituem a 

tabela vigente da MTM.  

É importante também comentar quais são as vantagens da utilização do método MTM.  Nesse 

sentido, pode-se destacar a disponibilidade de determinar os métodos e tempos de trabalho 

mesmo antes da realização do trabalho; facilidade de identificação de um método ideal ainda 

no planejamento; dispensa de cálculos e levantamento das influências de grandezas visto que 

o método MTM já leva em consideração estas influencias, bem como a facilidade de obter 

uma visão crítica do processo de trabalho.  

Ademais, segundo MTM (2005a), a qualidade com que se executa uma tarefa, relacionada 

diretamente com a habilidade de quem executa e vinculada ao grau de organização do sistema 

determina o nível de métodos. É válido explanar que a utilização do módulo básico está 

diretamente vinculada ao nível de método do trabalho visto que o MTM-A1 é aplicável às 

execuções de tarefas com alto nível de método.  

Por fim, no que tange ao nível de método de acordo com Almeida (2008) o MTM Básico 

caracteriza-se pela adequação aos trabalhos que exijam treinamento elevado dos operadores; 

possuam um tempo curto de processamento (<30 seg.) e um ferramental específico; postos 

devidamente apropriados e um único modelo de produto.  

2.2. Balanceamento 

Com os tempos determinados, pode-se obter uma visão geral do processo em relação ao 

tempo de cada estação de trabalho. Em determinados casos, o processo possui discrepâncias 
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no tempo de trabalho de uma estação para o outro subseqüente ocasionando um “gargalo” no 

processo, para tanto, faz-se necessário o balanceamento da linha. 

De acordo com Rocha (2005), balancear uma linha de produção é ajustá-la às necessidades da 

demanda, maximizar a utilização das suas estações e buscar unificar o tempo unitário de 

execução do produto. Para tanto, é necessário identificar os fatores que influenciam a linha 

como ergonomia do posto, locais de abastecimento, adequação das ferramentas e ,sobretudo, 

o tempo de cada tarefa para que se possam promover melhorias que unifiquem o tempo 

unitário de execução do produto.  

Para Shingo(2002) o ajuste de tempo e volume são críticos, visto que se um processo 

subseqüente possui abastecimentos irregulares o processo precedente precisará de mão de 

obra e equipamentos extras para ter o tempo e volume ajustado.  

3. Metodologia Utilizada 

A ferramente MTM neste trabalho foi utilizada para análise da estação de trabalho e 

balanceamento da linha de produção. Para uma efetiva aplicação da ferramenta, a 

metodologia proposta foi divida nas seguintes etapas: 

 

Figura 3 – Metodologia utilizada 

3.1. Definição da Família de Produtos 
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De início, é necessário definir qual família de produtos será analisada. É comum que sejam 

produzidos diferentes produtos, mas todos com certa semelhança no que tange a sequência de 

processos. A estes mesmos produtos que compartilham a mesma linha e que possuem 

processos em comum denominamos de família de produtos. A necessidade de tal definição é 

devido a grande dificuldade de se analisar todas as linhas produtivas de uma empresa ao 

mesmo tempo, pois em uma mesma planta, podem existir inúmeros processos diferentes em 

cada linha produtiva. Assim, ao analisar uma família de produtos, aborda-se apenas uma linha 

mas inclue-se todos os produtos que utilizam a mesma, o que evita despedício de tempo na 

hora da análise da empresa. 

3.2 Levantamento das informações do processo 

Após a definição da família de produtos, é necessário entender o processo produtivo, a fim de 

ter-se uma melhor visualização do todo (visão macro) e assim pode-se analisar com clareza as 

entradas e as saídas de cada seqüência de processos. Para tanto, precisa-se das informações 

pertinentes de cada processo, como materiais utilizados, a mão de obra utilizada/requerida, o 

espaço necessário entre outros. 

3.3. Mapeamento do processo 

Utilizando as informações colhidas, de acordo com o item 3.3,  faz-se então o mapeamento do 

processo. Tal mapeamento é fundamental na hora de visualizar-se todo o processo (visão 

macro), visto que este é normalmente de forma gráfica, utilizando um fluxograma, por 

exemplo. Ao término do mapeamento, é possível definir todas as etapas do processo, os  

insumos, e as saídas. É possível, também, definir as variáveis que cada processo é dependente 

e qual processo é cliente/fornecedor de outro.  

3.4. Levantamento das dimensões e do layout 

Baseado na utilização, pelo método MTM, de tempos pré-determinados retirados de uma 

tabela, é imprescindível que as informações das distâncias e localizações das estações, 

colaboradores e de materiais estejam corretas, para que a análise também seja feita 

corretamente. As medições são feitas com uso de trena ou fita métrica e, se possível, com a 

utilização da planta baixa da empresa a ser analisada. 

3.5. Análise dos tempos atuais 

Após o mapeamento da linha e o levantamento das informações, é necessário saber a situação 

atual das estações de trabalho. Para isto, é utilizada a ferramenta MTM e é descrito todos os 

movimentos do operador através de códigos. Através destes códigos é possível determinar, 

para cada tarefa, o tempo necessário e o a ser método utilizado. De acordo Yalcinkaya e 

Durmusoglu (2009), perdas com movimentações podem ser facilmente percebidas através do 

MTM e o tempo verificado é muito mais próximo do real do que tempos cronometrados. 

Diferentemente do mapeamento do processo, a análise MTM fornece uma visão detalhada de 

cada etapa do processo (visão micro), o que permite ao técnico analista a identificação de 

falhas e desperdícios que não eram percebidos na análise da visão macro do processo. 

3.6. Análise do método de trabalho 

Através da análise MTM, define-se a sequência de movimentos feitos para a realização de 

cada operação. Esta sequência de movimentos é chamada de método de trabalho, esse é nada 

mais do que a forma como o colaborador realiza a operação. Em cima dos dados oriundos da 

análise, é possível determinar se o método de trabalho está otimizado ou se é passível de 

melhorias, visto que a análise é feita de forma detalhada ao utilizar-se o sistema MTM-A1. 
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Através da descrição da operação pelo sistema MTM, obtem-se um padrão para a realização 

da operação, o que tende a eliminar variações no tempo de cada estação. 

3.7. Balanceamento da linha 

É ideal buscar-se sempre um balanceamento perfeito na linha de produção, de modo a evitar e 

eliminar os gargalos da linha. Embora pareça claro, muitas empresas possuem linhas total ou 

parcialmente desbalanceadas o que desencadeia uma série de problemas tais como: 

ociosidades; gargalos; estoques intermediários excessivos entre outros. Os tempos aferidos 

pelo método MTM fornecem a base para analisar-se o balanceamento da linha. De acordo 

Yalcinkaya e Durmusoglu (2009), a exatidão dos dados é tão importante quanto à 

proximidade do tempo de ciclo ao tempo “takt”, tempo de produção dividido pela demanda, 

ao se projetar uma estação de trabalho ou balancear uma linha. 

3.8. Levantamento das falhas e desperdícios 

Com o mapeamento do processo e a análise dos tempos pronta, é necessário uma análise 

crítica dos dados a fim de apontar alguns dos pontos a serem melhorados. Através da análise 

MTM é possível identificar falhas no métodos. Essas falhas vão desde o desperdício de 

movimentação do operador, até problemas ergonômicos.  

3.9. União das análises e proposta de melhoria 

Com as falhas e desperdícios levantados, elabora-se a proposta de melhoria unindo os 

diferentes focos. Com a análise do método, é possível melhorar também o tempo, visto que ao 

eliminar movimentos desnecessários, automaticamente, reduz-se o tempo. Ao definir os novos 

métodos, agora sem desperdícios, tem-se os novos tempos possibilitando assim a visualização 

do tempo de cada estação e a diferença entre eles. Através de uma análise dessas 

discrepâncias, é possível propor uma condensação dos postos ou a divisão do trabalho de 

certas estações, isto é, uma mudança no método de trabalho. Percebe-se, pois, que os três 

pontos(tempo,método e balanceamento) estão interligados, o que possiblita a melhoria 

concomitante, uma vez que eles estão suportados pela mesma ferramenta: o sistema de 

tempos pré-determinado MTM. 

4. Estudo de Caso 

A empresa na qual se realizou o estudo de caso está inserida no setor de cosméticos, na região 

da grande Florianópolis. Essa possui 3 processos produtivos principais. São eles: a produção e 

o envase de pastosos, líquidos e sólidos. Os 3 processos possuem uma parte em comum, que 

são as etapas de colocação da validade/lote, do lacre e encaixotamento. Para melhor 

identificar os problemas, mapeou-se o processo produtivo e através da ferramenta MTM 

analisou-se o método de trabalho atual, a fim de determinar o tempo de produção de um 

produto e o tempo que cada produto demora em cada estação de trabalho.  

4.1. Definição da Família de Produtos 

Houve a necessidade de se focar em apenas uma família de produtos, devido às diferenças nos 

processos produtivos de cada família e nas respectivas linhas de produção. Entre todas as 

famílias de produtos foi escolhida a dos produtos pastosos. Para a análise, foi escolhida mais 

especificamente a loção hidratante. 

4.2. Levantamento das informações do processo 

Ao definir a família de produtos, iniciou-se a coleta de dados. Para tanto, foram realizadas 

visitas à empresa para levantar os processos que o creme percorre e os materiais e 
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colaboradores envolvidos na fabricação do creme, desde a entrada dos insumos até a 

expedição. 

4.3. Mapeamento do processo 

Utilizou-se o fluxograma para a representação do mapeamento do processo. Através deste foi 

possível verificar todas as etapas do processo, visto que algumas acontecem em salas 

separadas das restantes e não era possível a observação visual da linha inteira. Pelo 

fluxograma ficam visíveis detalhes da linha da saída da matéria prima até o almoxarifado que 

se localiza em um andar superior ao restante da linha. 

4.4. Levantamento das dimensões e do layout 

Para futura análise de MTM, durante as visitas à empresa, foi medida toda a célula produtiva 

com o auxílio de uma trena. Baseado nestes dados foi feito um croqui do layout atual para 

auxiliar na posterior análise dos tempos e métodos. 

4.5. Análise dos tempos atuais 

Após o mapeamento do processo, desde o setor de envase até o encaixotamento, foram feitas 

visitas à fábrica nas quais foram feitas filmagens e fotografias para que, posteriormente, as 

estações pudessem ser minuciosamente analisadas.  

Com o material coletado foi feita uma divisão das estações (Tabela 1) e das atividades 

realizadas em cada estação. Através da ferramenta MTM foi possível determinar os 

movimentos feitos pelos colaboradores de cada estação de trabalho e o tempo que o produto 

permanece em cada estação. 

  Divisão dos Estaçãos de trabalho 

Estação 1 Envase do creme 

Estação 2 Colocação da Tampa 

Estação 3 Colocar potes na INK JET 

Estação 4 Colocar papel de Lacre  

Estação 5 Montagem das Caixas 

Estação 6 Deposição das caixas na maquina seladeira 

Estação 7 Depor caixas na paleteira  
Tabela 1 - Divisão das estações de trabalho 

4.6. Análise do método de trabalho 

Com base nas análises feitas, percebeu-se uma grande falta de método de trabalho 

(padronização). No processo inicial da linha analisada, o envase, não se verificou grandes 

problemas oriundos do método, visto que o ritmo do processo é dado pelo tempo máquina do 

envase.  

Já na estação seguinte, notou-se que o operador mudava a forma de fazer uma mesma 

operação a cada produto o que ocasionava uma diferença no tempo de operação. Identificou-

se através da descrição desta atividade que a variação no método decorria do fato de o tempo 

do posto anterior (envase) ser muito menor que o tempo necessário para a realização de todas 

as atividades de responsabilidade da segunda estação. Com isto, havia acúmulo de produtos 

entre as duas estações (estoque intermediário). Devido a estas diferenças, o posto seguinte 

perdia seu método de trabalho e ora permanecia ocioso, ora sobrecarregado.  
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No posto de encaixotamento foi identificada uma falta de método. Da mesma forma que o 

anterior, nesta estação, o operador não possuía um padrão nos seus movimentos. Como a 

estação seguinte dependia exclusivamente das saídas da anterior, esta também não tinha um 

padrão de insumos o que ocasiona uma falta de método no posto seguinte.  

Outro ponto observado em duas estações da linha era no que tange ao abastecimento. Quando 

o colaborador precisava sair de sua estação de trabalho, ele tinha que caminhar até o 

almoxarifado, apanhar o material e voltar. Tal movimentação distorcia o tempo de operação 

da estação e levava a um grande desperdício de movimentação. Ao observar os postos 

constatou-se que a falta de método em todos eles ocasionava desperdício de tempo, além de 

problemas na divisão das tarefas de cada colaborador.  

4.7. Balanceamento da linha 

Utilizando os tempos de cada estação de trabalho, percebeu-se que o balanceamento da linha 

analisada é deficiente, como pode-se perceber na fígura 3. Nas primeiras três estações pode-se 

perceber que o tempo de operação da estação 2 é muito maior que os tempos das estações 1 e 

3, ocorrendo um gargalo na linha de produção. As estações 5, 6 e 7 merecem atenção pela 

disparidade do tempo de cada uma apesar de serem subseqüentes. Em todas estas estações 

foram feitas análises dos métodos utilizados e uma observação minuciosa das 

responsabilidades de cada um para que futuramente fosse possível realocar as atividades e 

balancear o processo corretamente.  

 

Figura 4: Tempo de processo das estações e máquina em TMU 

4.8. Levantamento das falhas e desperdícios de tempo 

Devido à discrepância no tempo entre algumas estações de trabalho, verificou-se que havia 

operários ociosos. Nas estações com um tempo maior de execução, como se pode observar na 

estação 4(Figura 3), necessitava-se de mais de 2 operadores para que não houvesse “gargalo”. 

Pode-se verificar através do gráfico (Figura 4) que 57% do tempo de processo do produto são 

tempos de máquina. 
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Figura 5: Relação entre o tempo de execução das estações das máquinas 

 

4.9. União das análises e elaboração da proposta de melhoria 

Foram propostos métodos de trabalho padronizados para estabelecer um tempo padrão do 

processo. Todas as estações de trabalho foram reavaliadas e foi elaborado um método de 

trabalho para cada operador designando, assim, as responsabilidades para cada estação e 

conseqüentemente, balanceando a linha.  

As estações 2 e 3 foram as que mais sofreram mudanças. A estação 2 tinha como função 

alcançar os potes já cheios, pegar as tampas, colocá-las nos potes e rosqueá-las até fechar. No 

entanto, a estação 3 deveria apenas posicionar os potes na esteira que liga a estação a máquina 

INK JET, com isto redistribuiu-se as atividades das estações, e ainda estabeleceu-se como 

padrão o número de potes que o operário da estação 2 deveria alcançar por vez de acordo com 

o tempo da máquina de envase.  Tivemos um decréscimo de (57,7%) no tempo da estação 2 

como podemos verificar no gráfico (Figura 5). 

 

Figura 6: Tempo antigo e Tempo atual de processo do produto em segundos 

Outro quesito observado foi a distância entre os potes envasados e o operário da estação 2. Tal 

fato se deve à grande distância entre a tubulação de saída do creme e a esteira que leva à 

máquina INK JET, onde fica a estação 3. Para tanto, propõe-se que uma tubulação maior seja 

instalada, o que daria uma diminuição de (8,2%) do tempo em relação ao método atual do 

operador 2.  
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No que tange aos colaboradores ociosos, é possível verificar através do MTM que as 

operações realizadas nas estações 6 e 7 poderiam ser executadas por um mesmo operador. 

Sabendo que a estação 7 exige uma parcela de tempo de processo muito pequena (figura 3), 

pôde-se realocar esta função para o operador 6 sem causar problema no processo. O operador 

da estação 6 realizará a atividade que já era feita anteriormente, colocar a caixa cheia para 

selar, e caminhará até a estação 7 para depor na paleteira, função que anteriormente era da 

estação 7. O novo método permitirá que não se tenha operadores ociosos e o operador da 

estação 7 poderia ser realocado para outras estações que exigem mais tempo. Após realizar tal 

alteração, verificou-se que o tempo de atividade da estação 5, se analisado para cada pote, era 

muito menor do que os tempos das estações anteriores, o que deixava o operador ocioso. Tal 

fato não era percebido durante a observação da operação, pois essa ociosidade se dava entre 

um pote e outro, na hora de colocá-los na caixa. Porém, ao utilizar-se a ferramenta MTM, foi 

possível fazer tal verificação e concluir que era possível aglutinar ainda mais as operações, 

colocando-se o operador da estação 5 para realizar as tarefas das estações 6 e 7 também, como 

pode-se verificar no gráfico (Figura 6). Tal modificação evita ociosidade e permite que o 

operador da estação 7 também seja realocado para outras estações de maior demanda. 

 
Figura 7 - Tempo de processo das estações com o novo método em TMU 

5. Conclusão 

Buscou-se analisar a utilização da ferramenta MTM para balanceamento de uma linha de 

produção de envase de creme hidratante. Através das análises em MTM pode-se analisar 

criticamente cada movimento executado pelos operadores de cada estação e, com isto, 

identificar as principais falhas do processo.  

A utilização do módulo MTM – A1 em uma empresa do setor de cosméticos foi adequada 

visto que o processo analisado era de movimentos muito repetitivos e pequenos, sendo assim, 

necessitava da visão “micro” sobre o mesmo para que fosse possível identificar melhorias no 

tempo do processo.  

Primeiramente, foi identificado que os operadores não possuíam um método de execução do 

trabalho padronizado, o que gerava as principais discrepâncias de tempo entre estações. A 

partir de um gráfico de todos os tempos de cada estação, foi verificada a diferença de tempos 

entre as estações de trabalho e percebeu-se a necessidade de balancear a linha para se eliminar 

os “gargalos” e colaboradores ociosos.  

Propôs-se uma padronização e racionalização do trabalho executado pelos colaboradores de 

modo que o tempo de cada estação de trabalho ficasse similar. Através desta metodologia foi 

possível alocar os movimentos necessários para cada processo em estações diferentes, 
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modificando o método e as operacionalidades de cada colaborador de modo a alterar o tempo 

de cada estação, diminuindo as diferenças e conseguindo balancear a linha corretamente. 

Provavelmente, tais observações não seriam feitas se fossem utilizados outros métodos de 

análise de tempo. 

É válido lembrar que a utilização da metodologia proposta é aplicável a outros processos, não 

só do setor de cosméticos, mas que possuam as mesmas características necessárias para a 

utilização do método MTM-A1 descritas neste trabalho. 
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