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O presente trabalho apresenta a aplicação do método de tempos pré-

determinado (MTM) no diagnóstico de um setor produtivo de uma 

empresa de plásticos. No estudo de caso realizado, uma sequência de 

passos foi seguida, para que fosse possível  a aplicação do método MTM. 

Após a utilização do método, um diagnóstico do sistema produtivo atual 

foi feito, assim como o levantamento dos tempos do processo produtivo. 

Uma séria de propostas de melhoria foram levantadas, visando a melhoria 

do método e a redução dos tempos de produção. 
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1. Introdução 

A busca por melhorias nas empresas é algo constante, e segundo Leite (2010), possuir dados 

suficientes para melhorar seu sistema produtivo é um fato importante, de acordo com suas 

necessidades de qualidade, preço e tempo. 

Este último, o tempo, cada vez mais vem se mostrando como um dos dados mais importantes 

para os gestores e diversos métodos para a determinação dos tempos produtivos, bem como a sua 

consequência em sistemas produtivos foram surgindo nas últimas décadas. “Informações sobre 

tempo nos processos produtivos podem permitir que se aloquem recursos de atividades com 

folgas para atividades críticas” (LEITE, 2011). 

Além do tempo, o método de trabalho também é um ponto importante atualmente. Tubino (2000) 

apud Barbosa (2010) afirma que empresas que pretendem continuar no mercado competitivo 

devem sempre buscar melhorias nos seus métodos, propondo novas formas de produção e 

repensando sua estrutura de produção. 

Este artigo apresenta uma aplicação do método MTM na análise de um setor produtivo, a fim de 

se obter um diagnóstico da situação atual, bem como o levantamento dos tempos produtivos do 

setor, e se levantar propostas de melhorias para o referido setor. Também é um dos objetivos 

deste trabalho demonstrar a confiabilidade do método, bem como sua fácil aplicação na indústria. 

Para atingir esses objetivos, um estudo de caso foi realizado em uma empresa de plásticos do 

estado da Grande Florianópolis. 

Este trabalho foi estruturado em quatro partes principais, sendo a primeira delas a introdução. A 

segunda parte foi o referencial teórico, onde são apresentadas as teorias básica sobre o método 

MTM 1 e o método MTM UAS. Os procedimentos metodológicos, terceira parte, são a descrição 

da metodologia adotada, onde são apresentadas as considerações feitas, os dados levantados 

durante o estudo de caso, bem como o diagnóstico resultante da análise e as propostas de 

melhorias oriundas dele. Ao final, são apresentadas as considerações finais, quarta parte. 

2. Referencial Teórico 

2.1 MTM 

Atualmente, segundo Barbosa (2010), o método MTM é amplamente utilizado pelo mundo, tendo 

como alguns dos principais usuários empresas como a Coca-cola, BMW e Volvo. Lê-se em 

MTM (2005a) que o método básico MTM foi desenvolvido nos anos 40, nos Estados Unidos, e 

posteriormente, foi publicado no livro Methods-time measurement. “Impulsos significativos para 

o desenvolvimento dos sistemas e tempos pré-determinados partiram de F.W. Taylor (1856 – 

1915) e, principalmente, de F.B. Gilbreth (1868 – 1924)”(MTM, 2005a). 

Segundo Gironimo et al (2012), o conceito básico da metodologia MTM é analisar uma tarefa 

dividindo-a nas atividades humanas fundamentais, relacionar um tempo base a essas atividades, 

oriundos das tabelas de tempo da MTM, e somar os tempos da tarefa completa. De acordo com 

MTM (2005a), a metodologia MTM baseia-se em cinco movimentos básicos, que são: alcançar, 

pegar, mover, posicionar e soltar, os quais constituem até 85% dos movimentos humanos 

presentes na indústria. Podemos observar estes movimentos na figura 1. 
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Figura 1: Movimentos básico da MTM. Fonte: MTM (2005a) 

 

Além desses cinco movimentos básicos, são utilizados também os movimentos das mãos de 

premir, separar e torcer, como também alguns movimentos do corpo e funções mentais. De 

acordo com Almeida (2008), a cada um desses movimentos é atribuído um valor de tempo 

padrão, o qual é pré-determinado segundo os fatores que influenciam em sua composição, sendo 

esses fatores a extensão do movimento e o esforço de controle. 

Entretanto, o método MTM não pode ser aplicado em todos os casos, apresentando algumas 

delimitações. Em MTM (2005a), leem-se as seguintes delimitações: o método MTM trata de 

procedimentos nitidamente manuais, o método MTM não é aplicável a atividades intelectuais e o 

tempo padrão não leva em consideração os tempos de recuperação e de distribuição. Mesmo com 

estas delimitações, as aplicações do método MTM são inúmeras, como a descrição, estruturação, 

configuração e planejamento sistemas de trabalho. As principais vantagens da utilização do 

método MTM são: (1) Detalhamento do método de trabalho e dos tempos antes mesmo de sua 

implantação; (2) Reprodutibilidade da descrição da sequência internacionalmente; (3) Clareza 

dos dados. Outra característica do método, de acordo com Almeida (2008), é que ele está em 

desenvolvimento contínuo. A partir do método básico, outros métodos foram sendo criados. 

MTM (2005a) cita os seguintes exemplos: 

 MTM-SD (Standard-Daten-Basiswerte – MTM Valores Básicos “Dados Padrão”); 

 MTM-UAS (Universelles Analysiersystem – Sistema de Análise Universal); 

 MEK (MTM für die Einzel- und Kleinserienfertigung – MTM para produção 

individual e em pequenas séries). 

Para a criação desses módulos, ocorreu a condensação dos movimentos do método básico, como 

apresentado na figura 2. 
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Figura 2: Condensação dos movimentos básicos. Fonte: MTM (2005a) 

 

A escolha de um desses métodos para utilização em uma análise deve ser feita de acordo com o 

nível de método. MTM (2005a) descreve o nível de método como sendo “a qualidade com que 

uma tarefa é executada, diretamente relacionada com a habilidade de quem a executa e com o 

grau de organização do sistema de trabalho”. Almeida (2008) exemplifica alguns fatores que 

influenciam o nível de método: tempo de ciclo, tolerâncias em relação às distâncias, organização 

do local de trabalho e o tipo de fabricação (em massa, em série ou peças individuais). A figura 3 

apresenta um exemplo de diferentes níveis de método. 

 

 
Figura 3: Exemplo de diferentes níveis de método. Fonte: Almeida (2008) 

 

Gironimo et al (2012) ressalta que a criação do método UAS foi criado para suprir a demanda das 

indústria de aumentar a produtividade no setor da produção em série. 

2.2 MTM UAS 

“A situação de muitas empresas, alterada pelas condições de mercado, exige métodos de 

estruturação, configuração, planejamento e controle de sequências operacionais da empresa que 

atendam a essa novas condições” (MTM, 2005b). Algumas características dessas modificações 

são apresentadas por MTM (2005b) como sendo: 

 Necessidade de menores quantidades de peças; 

 Redução da vida útil do produto; 

 Produção de lotes menores. 
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Como citado também por MTM (2005b), o Sistema de Análise Universal (UAS) foi desenvolvido 

para ser aplicado na produção seriada, que também cita algumas características desse tipo de 

produção: 

 Produção orientada por pedidos de produtos com caráter de repetição; 

 Sequências de trabalho configuradas; 

 Conteúdos de trabalho frequentemente comparáveis; 

 Condições de base definidas para as sequências de trabalho 

 Ciclos mais longos; 

 Colaboradores com rotina; 

 Instrução de trabalho sem descrição detalhada de métodos. 

 

Borba et al (2008) esclarece que os módulos do MTM UAS não são formados pela simples 

adição dos movimentos básicos, mas sim pela compilação estatística de dados do método básico. 

No método MTM UAS, o número de códigos diminui, visto que agora, um conjunto de códigos 

que descreviam uma sequência de movimentos do método básico constitui um único código no 

método UAS. 

3. Procedimentos Metodológicos 

O foco central deste trabalho é a utilização do método MTM para a análise de um setor 

produtivo. Utilizou-se de uma pesquisa exploratória, através de um estudo de caso, visando 

demonstrar a aplicação do método MTM UAS para o diagnóstico e proposta de melhoria para o 

setor de Vacumm Forming de uma empresa de plásticos. As etapas da aplicação estão 

apresentadas na figura 4. 
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Figura 4: Etapas da aplicação 

 

3.1 Selecionar Produto 

A primeira etapa do trabalho foi a determinação do produto a ser analisado, visto que no setor 

escolhido para a análise são produzidos diversos produtos. Tendo como base a literatura estudada 

sobre MTM, o produto a ser escolhido deveria seguir alguns requisitos, como por exemplo, sofrer 

processamento em todas as estações do setor, bem como ter uma grande quantidade mensal de 

produção, de forma a facilitar uma posterior coleta de dados, pois este produto escolhido seria 

facilmente encontrado sendo produzido durante as visitas a serem realizadas a empresa. 

Assim, optou-se pelo Umidificador, o qual é composto de diversas partes e que serão descritas na 

próxima etapa, pois é o produto mais fabricado do setor e sofre processamento em todas as 

estações de trabalho. 

3.2 Levantar informações gerais do setor 

Após a escolha do produto, partiu-se então para o levantamento das informações necessárias para 

realizar o restante do trabalho e dar início as análises. Algumas das informações essenciais 

citadas na revisão bibliográfica são: layout do setor, local de trabalho, matéria prima utilizada, 

componentes utilizados na fabricação do produto escolhido, sequência de fabricação do produto, 

mapeamento do processo produtivo entre outras. 

O setor de Vacumm Forming é relativamente novo dentro da empresa, e localiza-se em um setor 

separado da empresa. O esquema do layout é apresentado a seguir na figura 4. 

 

 
Figura 4: Esquema do layout do setor produtivo 

 

A matéria prima principal utilizada para o umidificador são as chapas de plástico produzidas pela 

própria Mondiana, mas em outro setor. Cada placa é aquecida e depois moldada, cada uma em 

uma forma diferente, que darão a origem a cada parte do umidificador. Após a moldagem, é 

necessário o acabamento e a separação (em alguns casos, mais de uma peça é moldada da mesma 

chapa). 
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O umidificador é composto por 8 peças: base, tampa, 4 colunas, caixa e suporte. Cada peça é 

moldada de uma chapa, menos a coluna, onde em cada chapa são moldadas 2 colunas. No setor 

de Vacumm Forming ocorrem algumas montagens parciais, de algumas dessas peças. São elas: 

caixa, coluna e a montagem da caixa no suporte. O umidificador completo é montado apenas pelo 

cliente. Um resumo dos componentes do umidificador é apresentado na tabela A, abaixo. 

 

Componentes do Umidificador 

Componente 1 Tampa 

Componente 2 Fundo 

Componente 3 Coluna 

Componente 4 Caixa 

Componente 5 Suporte 

Tabela 1: Componentes de Umidificador 

 

Um mapeamento do processo produtivo também foi realizado, de forma a possibilitar uma visão 

holística do processo, e facilitar a compreensão do mesmo. 

 

3.3 Obter informações específicas das estações de trabalho. Filmagem 

Com as informações levantadas na etapa anterior, e com a devida compreensão do processo, 

seguiu-se para a coleta das informações específicas para a análise MTM, tais como dimensões e 

peso da peça, distâncias percorridas pelo colaborador de cada estação de trabalho, disposição das 

ferramentas, grau de necessidade das atividades entre outras, . Também é necessário nesta etapa 

que se realize filmagens, para facilitar as análises, assim estas não necessitarão ser feita in lócus. 

Os dados relacionados a análise foram levantados para todas as estações de trabalho, e um 

exemplo encontra-se na tabela 2. 

 

Item Valor encontrado 

Peso da chapa > 1kg 

Peso das peças moldadas > 1kg 

Faixas de distâncias 1, 2 e 3 

Dimensões da chapa e das peças > 30cmx30cmx30cm 

  Tabela 2: Dados levantados 

 

Também foram realizadas cerca de 40 filmagens do processo produtivo e fotos também foram 

tiradas, a fim de não deixar dúvidas no momento da análise MTM. 

3.4 Determinação dos módulos e separação das atividades nos diferentes módulos 

Para que a análise seja feita de forma organizada e lógica, a separação das atividades 

operacionais em módulos se faz necessária antes que se de início a análise. Para a determinação 

dos módulos, foram usados critérios baseados nas bibliografias utilizadas, como por exemplo, 

atividades realizadas nas mesmas estações de trabalho constituem um módulo e as atividades 

referentes a cada componente do umidificador. 
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As atividades foram separadas primeiramente por peça e após, agrupadas nos módulos das 

estações de trabalho. A atividade de montagem da caixa no suporte foi considerada como um 

processo separado, para facilitar a visualização e simplificar a análise. Um exemplo dos módulos 

criados encontra-se na tabela 3: 

 

Operações da Coluna 

N. Descrição Local 

1 Moldagem Forno 

2 Separação Serra 

3 Acabamento Serra 

4 Divisão Serra 

5 Acabamento Final Fresa 

6 Montagem Montagem 

7 Embalagem Embalagem 

Tabela 3: Módulos de análise 

 

3.5 Análise e determinação dos tempos 

Com todos os dados necessários levantados e com a separação das atividades em módulos, a 

próxima atividade é a análise propriamente dita. Primeiramente, deve-se atentar para o grau de 

complexidade da tarefa, e a cada movimento, associa-se o código referente ao grau de dificuldade 

da tabela de tempos pré-determinados MTM UAS. Em seguida, deve-se atentar para a faixa de 

distância de cada movimento, e assim, incorporar ao código o número referente a cada faixa, para 

cada movimento. Com essas determinações, associa-se ao código o valor de tempo da tabela. Ao 

final, soma-se os tempos de cada módulo, e se conveniente, o tempo total para cada componente. 

Com os dados levantados nas etapas anteriores, a análise foi feita de forma ágil e simples, para 

cada módulo definido anteriormente. Um exemplo de folha de análise é apresentado na figura 5. 

 

 
Figura 5: Folha de análise 
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Ao final, os tempos dos módulos de cada componente foram reunidos em uma tabela e somados, 

a fim de facilitar a visualização de possíveis disparidades entre o tempo de cada módulo e a 

observação de oportunidades de melhoria. Um exemplo deste somatório encontra-se na tabela 4. 

 

Coluna 

Módulo Tempo 

Moldagem 7.17 

Separação 0.84 

Acabamento 1.14 

Divisão 1.47 

Acabamento Final 2.23 

Montagem 2.72 

Embalagem 2.03 

Tabela 4: Somatório dos tempos do componente coluna 

 

3.6 Diagnóstico 

Esta etapa é resultado de uma análise minuciosa das demais etapas, identificando todos os pontos 

a serem melhorados, tanto relacionados ao método, quanto ao layout das estações e a disposição 

delas e etc. 

Após o mapeamento do processo produtivo, da coleta dos dados, filmagens e análises desses dois 

últimos, se pode verificar os seguintes pontos: 

• Devido ao fato de o setor de Vacumm Forming ser recente, não há um método 

padrão determinado; 

• Não há um local determinado para os estoques intermediários, ocasionando muitas 

vezes uma movimentação exagerada por parte dos colaboradores; 

• Nas estações de trabalho onde há utilização de uma ferramenta de 

corte/acabamento, o percentual das atividades que utilizam tais ferramentas é, na maioria dos 

casos, muito superior ao tempo das atividades manuais sem ferramentas; 

• Em algumas estações de trabalho, falta adequação da estação a atividade realizada 

no mesmo, como por exemplo, quando da utilização de mais de uma ferramenta, não há um 

suporte para esta, sendo necessária a deposição da mesma no chão, obrigando o colaborador a 

abaixar-se, o que, além de necessitar de mais tempo para a realização da atividade, também não é 

ergonomicamente correto. 

• Não há uniformidade no tempo das diversas atividades necessárias para produzir 

um componente do umidificador (por exemplo, o suporte), o que causaria uma gargalo no caso de 

uma produção contínua. 

• Percebeu-se que há desperdício de transporte na estação de trabalho de 

embalagem, pois ao término da operação de embalar, o colaborador depõe o produto embalado 

primeiramente no chão, em um lugar provisório. Ao término da produção de certa quantidade, o 

colaborador transporta manualmente, um a um, até outro local, onde os deposita em paletes. 
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3.7 Propostas de melhoria 

Esta última etapa é consequência direta da etapa anterior, visto que o objetivo principal é analisar 

os pontos levantados e sugerir as melhorias pertinentes. Ao final deste etapa, também se faz 

necessário a apresentação dos resultados desta para o cliente, a fim de que se decida quais desta 

propostas serão aceitas e, posteriormente, colocadas em prática. 

Após análise do diagnóstico, foram levantadas as seguintes propostas de melhorias: 

• Criação de um método padrão: a criação de um método padrão traria como 

principais benefícios a padronização do tempo de produção, eliminação dos desperdícios de 

movimentos desnecessários. Além disso, o registro deste novo método possibilitaria a gestão do 

conhecimento para a empresa e a facilidade de adaptação de um novo colaborador. 

• Ao definir-se o layout final (visto que o layout está em processo constante de 

modificação), sugere-se definir locais para os estoques intermediários entre cada estação de 

trabalho, permitindo assim que apenas a movimentação realmente necessária fosse feita pelo 

colaborador, o que teria como conseqüência a diminuição do tempo da atividade, e assim, uma 

maior produtividade. 

• Adequação das estações de trabalho as atividades com mais de uma ferramenta, 

melhorando ergonomicamente o posto, e eliminando o desperdício de tempo oriundo da 

necessidade de se abaixar. Além disso, sugere-se também que para uma diminuição significativa 

dos tempos das estações onde há a utilização de ferramentas que se invista em novas ferramentas 

e máquinas ferramentas, diminuindo o tempo despendido nessas atividades e aumentando assim a 

produtividade das estações de trabalho. 

• Ao criar-se um método de trabalho, este seria feito levando-se em consideração o 

balanceamento dos tempos entre as estações, evitando assim o surgimento de gargalos e também 

possibilitando uma produção contínua. 

• Sugere-se a utilização dos paletes já no final da atividade de embalar, pois assim, 

ao terminar-se certa quantidade de paletes, utilizar-se-ia a paleteira e/ou a empilhadeira para o 

transporte dos itens embalados, evitando que estes precisassem ser transportados 

individualmente. Isto iria eliminar o desperdício de transporte, o que ocasionaria uma diminuição 

do tempo de atividades, aumentando assim a produtividade da estação de trabalho. 

4. Considerações finais 

 A análise de um setor produtivo não é uma tarefa trivial e sofre influência de inúmeros fatores, 

como layout, colaboradores, mix de produtos e a estrutura da empresa como um todo. Entretanto, 

o método MTM se mostra eficaz e eficiente, de simples aplicabilidade e de resultados confiáveis. 

As propostas apresentadas, ao serem analisadas através do método MTM trariam ganhos da 

ordem de 5 a 15%, valores significativos para qualquer setor produtivo atual, e demonstram uma 

das principais vantagens do método: não há a necessidade de implantação da proposta para 

demonstração o ganho potencial. 

Uma grande vantagem observada pela aplicação do método e o curto tempo despendido para a 

sua aplicação. Se comparado com outras formas de obtenção dos tempos produtivos e/ou 

diagnósticos de processos produtivos, o tempo despendido para a aplicação do método MTM 

chega a ser 50% menor, o que em alguns casos, pode representar até mesmo meses de empenho e 

trabalho despendido. 
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Sugere-se para trabalhos futuros a aplicação do método MTM, a implantação das propostas de 

melhoria e análise do resultado obtido pela implantação, com o objetivo de se ter uma 

comparação dos resultados obtidos com os resultados esperados. 
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