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RESUMO 

A digitalização dos processos de produção é um importante fator ao 

consideramos o cenário de desenvolvimento da manufatura avançada. Para que as 

empresas iniciem esse desenvolvimento seus processos precisam estar digitalizados, 

e essa é uma demanda crescente. Nesse sentido, esse trabalho visa a análise da 

digitalização da atividade de medida de tempos em processos industriais, que também 

é conhecida por Estudo de Tempos ou por Cronoanálise. Assim, o propósito foi 

analisar o uso de tecnologias de vídeos como suporte para as pessoas que são 

responsáveis por realizar as medidas de tempo nas atividades industriais. Essa 

análise teve como finalidade a indústria automotiva, em aplicação à uma empresa 

fabricante de componentes estruturais de veículos automotivos. O método de Design 

Science Research (DSR) foi aplicado para identificar o processo mais crítico da 

empresa, e nessa atividade realizar as medidas de tempo utilizando um software de 

leitura de vídeo chamado Quick Time Player® da empresa Apple®, com proposta de 

analisar os micros movimentos automáticos da máquina, auxiliando na identificação 

de movimentos que poderiam ser eliminados ou terem os tempos reduzidos, gerando 

consequente redução do tempo de ciclo e aumento da capacidade de produção. Por 

fim, identificou-se que houve benefícios no modo proposto ao comparar a análises 

das medidas de tempos com o uso do software e os métodos usuais da empresa, 

resultando em maior precisão de cronoanálise e a satisfação dos usuários com o novo 

método. 

Palavras-chave: Cronoanálise digital. Inovação. Gestão da Produção Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
The digitalization of manufacturing processes is a crucial parameter regarding the 

fourth industrial revolution scenario. There is a growing demand for companies to 

initiate the development of advanced manufacturing, but their processes must be 

digitalized before they can do it. Herein, the digitalization of time measuring activities 

in industrial processes was analyzed, which is also known as Time Study or 

Chronoanalysis. The main goal is to investigate the use of video media to assist 

employees in charge of Chronoanalysis in industrial activities. This study focused on 

the automotive industry, specifically, a supplier of structural components for vehicles. 

The Design Science Research (DSR) method was applied to detect the bottleneck 

processes by using the Quick Time Player® software (Apple®) to perform the time 

measurements. The videos were used to identify which micro-movements of automatic 

machinery could be eliminated or shortened, leading to a reduction of the time cycle 

and an increase in the manufacturing capacity. The Chronoanalysis with Quick Time 

Player® was compared to the usual methods of the company, allowing to evaluate the 

benefits of its use in advanced manufacturing processes and the user-friendliness of 

the software. 

Key-words: Digital Chronoanalysis. Innovation. Applied Production Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

As medidas de tempos são atividades básicas na indústria e por meio dela são 

determinadas as capacidades de produção de cada fase dos processos. Com essa 

informação de capacidade de produção é possível determinar quais operações 

restringem todo o fluxo da manufatura, ou seja, aquela atividade que possuí menor 

nível de produção, para essa operação dá-se o nome de gargalo. (ARAUJO, 2009). A 

atividade de se medir e analisar os tempos de cada fase de um fluxo de produção 

denomina-se como Cronoanálise ou Estudos de Tempos. 

A forma mais comum ou tradicional de se medir tempos de uma operação é 

utilizando cronômetro. Nesse método, a pessoa responsável pelas medidas de tempo, 

o cronoanalista, observa atentamente cada movimento da operação, seja ele 

automático ou manual e registra no cronômetro o tempo para sua execução, 

calculando posteriormente a média de tempo necessária para que aquela fase do 

processo seja realizada e a capacidade de produção da mesma. Obtendo essas 

medidas de tempo em todas as etapas do fluxo de um produto há de se identificar a 

operação gargalo. 

No entanto, novas tecnologias podem auxiliar os cronoanalistas nos estudos 

de medidas de tempo, entre elas a análise por meio de filmagem. Nesse sentido 

softwares de leitura de vídeo são meios que permitem que a operação seja vista e 

revista quantas vezes se julgar necessário. 

Essa pesquisa destaca o Quick Time Player®. Esse aplicativo desenvolvido 

pela Apple® permite a alternância de frames de vídeo em centésimos de segundo 

utilizando o cursor do teclado dos computadores. Essa funcionalidade se torna 

fundamental quando a cronoanálise exige a divisão mais detalhada dos movimentos. 

Dividindo-se a operação em micro movimentos facilita a identificação de elementos 

não necessários e que podem ser eliminados da operação. 

A problemática dessa pesquisa se delimitou a analisar a aplicação de estudos 

de medidas de tempos em uma empresa de fabricação de componentes para veículos 

comerciais, mais especificamente uma fabricante de rodas para veículos comerciais 

situada no vale do Paraíba e referência no seguimento. Nessa análise, as medidas de 

tempos foram feitas com cronômetro digital e também com o uso de filmagem com o 

software Quick Time®, com o intuito de se observar quais os ganhos ao se usar essa 

tecnologia. 
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A metodologia para condução do estudo foi o Design Science Research 

adaptando o modelo proposto por Santos (2018). 

1.1 Objetivos 

O objetivo central da pesquisa foi realizar estudos de medidas de tempo com o 

uso de filmagem e a análise e divisão dos elementos e observar os potenciais ganhos 

no uso dessa tecnologia na operação gargalo de uma empresa de fabricação de rodas 

para veículos comerciais. 

1.1.1 Objetivos específicos 

- Analisar o fluxo de produção da indústria de fabricação de rodas tema dessa 

pesquisa, afim de aplicar o estudo de tempos na operação gargalo; 

- Aplicar o estudo de tempos com o software Quick Time®, observando por 

meio dele os micros movimentos da operação gargalo; 

1.2 Justificativa 

A contextualização da motivação do trabalho perpassa pelo método tradicional 

em que a cronoanálise é realizada pela observação direta no posto de trabalho, 

medição com cronômetros analógicos ou digitais e anotação em folha de registro 

(FULMANN, 1975), porém com a disponibilidade de novos recursos como a filmagem, 

e de aplicativos de reprodução de vídeo, há um horizonte maior que propicia a 

realização da análise dos tempos utilizando as tecnologias digitais.  

Assim, esta pesquisa se justifica em desenvolver uma abordagem inovadora 

na empresa, utilizando a digitalização no processo de cronoanálise, permitindo uma 

compreensão mais profunda dos movimentos que agregam valor ou não durante a 

realização da tarefa. Sem o recurso digital, a cronoanálise realizada usualmente na 

empresa não permite que o estudo alcance os mesmos níveis de precisão e 

consequente compreensão.  

A relevância da inovação nessa pesquisa está em digitalizar a atividade de 

cronoanálise, abrindo espaço para análise detalhada de elementos por meio do uso 

de frames de vídeos, proporcionando recursos para análise de micro movimentos nas 

operações, com detalhes difíceis de serem observados sem essa tecnologia. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse capítulo apresenta-se o levantamento dos conceitos adotados nessa 

pesquisa. 

2.1 Design e tecnologia 

A sociedade, segundo De Masi (2000), geralmente passa de um estágio para 

outro de época quando três inovações e fatores fundamentais se somam: a 

descoberta de fontes energéticas, novas formas de divisão do trabalho e a divisões 

do poder.  

Unidas com esses fatores está a evolução da ciência, das técnicas e da 

tecnologia que podem ser consideradas adjuntas às inovações e que culminam nas 

mudanças de época (RIBEIRO; SILVEIRA, 2013). 

Considerando as inovações dessa época atual pode-se afirmar que todos os 

aspectos pertencentes a sociedade de hoje, estão sob o domínio das tecnologias de 

informação e de comunicação caracterizando essa sociedade como informacional 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011). 

O International Council of Societies of Industrial Design define o design como 

uma atividade criativa em que a meta é determinar a qualidade multiforme dos 

produtos, serviços, processos e seus sistemas na totalidade de seu ciclo. Assim, o 

design é o termo fundamental da humanização inovadora de tecnologias e o fator 

crucial de intercâmbio cultural e econômico (ICSID, 2021). 

Assim o design está no encontro da cultura da vida diária, da tecnologia e da 

economia. O aspecto operacional dos artefatos materiais é o foco do design, que não 

explana a função e a funcionalidade em termos de eficiência física, como a 

engenharia, mas explana o comportamento a partir de uma dinâmica cultural e social 

e, deve integrar ciência e tecnologia na vida cotidiana, enfocando a intersecção entre 

o usuário e o produto/ informação — o chamado “design de interface” (BONSIEPE, 

2012). 

2.1.1 Design Science Research - DSR 

Segundo Myers e Venable (2014), Design Science Research é um método de 

pesquisa em que são desenvolvidas e avaliadas a eficiência e eficácia de um artefato 

na solução de uma categoria de problema. Sua característica construtiva e 
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prospectiva, busca estabelecer o como deveria ser, contrasta com a característica 

analítica de outros métodos que visam entender como é o mundo real.  

Ainda segundo Myers e Venable (2014) a DSR se baseia na tradição do próprio 

design que prevalece a ideia de desenvolvimento de artefatos com intuito de maneira 

prescritiva, em muitas vezes, mudar e melhorar o mundo diferentemente da tradição 

das ciências naturais e sociais que buscam a compreensão de fenômenos no mundo. 

De acordo com Von Alan et al. (2004) os artefatos podem englobar 

construções, modelos, métodos e instâncias. Consoante Bayazit (2004), o DSR tem 

como objetivo estudar, pesquisar e investigar o problema e o seu comportamento, 

tanto de ponto de vista acadêmico quanto organizacional.  

O termo Design Science Research (DSR) constitui-se de uma perspectiva que, 

quando bem aplicada, resulta em um rigor científico efetivo no caso, por exemplo, das 

tecnologias de gestão e, diante disso, tem sido considerado como um método para a 

condução de pesquisas de cunho tecnológico (LACERDA, 2013). 

Van Aken (2005) e Van Aken, Berends, Van Der Bij (2007) argumentam que a 

Design Science (DS), pode ser aproveitada em estudos e análises em empresas no 

tocante a gestão e demonstram o caráter prescritivo da DS. 

Nessa linha de pensamento, Lacerda propõe que a DSR pode ser considerada 

um meio para a condução de pesquisas de fundo tecnológico no ambiente de gestão, 

estabelecendo-se como um método que bem aplicado traduz em rigor científico efetivo 

(LACERDA, 2013). 

Santos propõe um fluxo para operacionalizar a DSR, segundo ele: 

O processo de realização de uma pesquisa em Design Science tem 
naturalmente similaridades diretas com o processo de Design. Conforme 
mostra a figura a seguir, este processo inicia-se com a compreensão do 
problema, seja parcial ou plenamente. Compreensões parciais são possíveis 
na Design Science pois o próprio artefato pode possibilitar o refinamento da 
definição problema, possibilitando um novo ciclo de geração de alternativas 
e desenvolvimento do artefato (SANTOS, 2018). 

 

Em síntese as etapas para a pesquisa em DSR segundo Santos, (2018): 

Figura 1 - Etapas da Design Science Research segundo a abordagem de 

pesquisadores do tema.  



16 
 

 

Fonte: Santos (2018) 

2.2 Estudos de medidas de tempos 

No ambiente de produção de componentes de indústrias automotivas, em um 

contexto de processo de produção discreto que segundo Tubino (1997) é 

caracterizado por etapas ou operações em que o produto é transformado conforme 

avança no fluxo de valor. 

Nos primórdios da indústria automotiva, duas iniciativas inovadoras começaram 

em paralelo, o estudo de tempos com Taylor e o estudo de movimentos com o casal 

Gilbreth. Taylor, tinha como foco determinar o tempo padrão das operações e Gilbreth 

objetivava a melhoria do método de trabalho, porém somente na década de 1930 que 

unificado as iniciativas pioneiras começou-se a analisar e determinar qual o melhor e 

mais simples método de se executar uma tarefa (BARNES, 1977). 

O Estudo de Tempos e Métodos é apropriado para auxiliar a manutenção e 

melhoria do sistema produtivo, pois para Barnes (1977), ele é definido pela 

observação detalhada de cada parte constituinte de uma operação e a 

cronometragem desses ciclos com o objetivo de se determinar instabilidades, 

frequências, ritmo e esforço em cada operação do fluxo. 
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Taylor tinha como princípio a adoção de uma técnica de observação em que os 

movimentos da operação eram subdivididos de tal forma que movimentos 

desnecessários ou supérfluos poderiam ser abolidos da operação e os movimentos 

fundamentais seriam padronizados, estudados e melhorados, como resultado teria a 

economia de elementos na tarefa e redução do esforço ergonômico (CHIAVENATO, 

2004) 

Maynard (1970), afirma que a aplicação do estudo de tempos, movimentos e 

métodos são as técnicas de um detalhado diagnóstico de cada operação de uma dada 

tarefa, com o objetivo de eliminar qualquer elemento desnecessário definindo o melhor 

e mais eficiente método para realizá-la. 

 Ainda Maynard (1970) define que a cronoanálise deve objetivar a 

sistematização do método que seja adaptado às necessidades do processo de 

fabricação, padronizar o método, determinar o tempo da atividade do operador 

padrão, e qualificar os demais operadores com base na padronização estabelecida. 

 Os dados de capacidade produtiva que são medidos na cronoanálise tornam 

mensuráveis os indicadores de produtividade para que a gestão de produção consiga 

ter eficiência e efetividade nas tomadas de decisões (MARTINS, 1998). 

2.2.1 Estudos de Tempo 

A técnica de cronoanálise é a forma eficiente de determinar mais precisamente 

possível, utilizando uma quantidade limitada de observações, o tempo de execução 

de uma operação, tarefa ou atividade, por meio de normas de rendimento definidas. 

Conciliar os aspectos de produção com o ser humano, agente da atividade, é um dos 

objetivos dos estudos de tempos, para tanto é necessário a observação detalhada, 

dividindo corretamente os elementos (movimentos), determinando as frequências, 

ritmo, instabilidades, habilidade e os esforços empregados (BARNES, 1977). 

Quando se trata da extensão dos fenômenos, eras, períodos, etc. o tempo é a 

medição básica. No tocante ao Estudo de Tempos, podem haver várias formas de 

apresentações, mas sempre a base de cálculo será o fator tempo. A unidade de 

medida do tempo escolhida pode ser adotada de diversas formas, essa unidade vai 

depender da precisão adotada requerida ao estudo, ao tipo de produto e até mesmo 

ao tempo de duração de cada ciclo ou também por padrão definido pela empresa. 

Contudo a unidade mais utilizada é o segundo, que pode ser transformado em outras 
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unidades desejadas, o uso da unidade de segundo se deve à facilidade de se efetuar 

cálculos, por exemplo, somas, médias, desvios, etc. (BARNES, 1977). 

O resultado esperado do estudo de tempos é a determinação do Tempo Padrão 

de trabalho, o tempo necessário para a produção de um produto, com isso o 

engenheiro poderá definir parâmetros de produtividade, segurança e qualidade na 

operação (ANIS, 2011).  

Para chegar a definição do Tempo Padrão, normalmente são seguidas algumas 

etapas necessárias, segundo Barnes, (1977) são as seguintes: 

Figura 2: Etapas da Cronoanálise definidas por Barnes. 

Fonte: Adaptado de Barnes, 1977 

2.2.2 Elementos 

As partes distintas que constituem uma atividade de uma operação de trabalho, 

chamamos de elementos, eles podem ser movimentos do executante da operação ou 

movimentos de maquinários e equipamentos, ressalta-se que o elemento a ser 

selecionado sempre deve ser passível à observação e a cronometragem (FULMANN, 

1975). 

Os elementos que constituem a atividade precisam ter a definição clara de 

início e fim, essas definições podem ser determinadas pelo sentido visual ou auditivo. 

As descrições dos elementos tornam-se mais exatas quando se usam alguns padrões 

de escrita que auxiliam no entendimento do texto, como explica a tabela. 

Quadro 1. Descrição básicas dos elementos explicada por Fullmann, (1975). 
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Descrição básica dos elementos 

Elementos manuais Elementos automáticos Métodos 

- Alcançar; 
- Pegar; 
- Mover; 
- Soltar; 
- Juntar; 
- Separar; 
- Acionar; 
- Etc. 

- Fresar; 
- Tornear; 
- Estampar; 
- Enrolar; 
- Comprimir 
- Expandir; 
- Mover; 
- Etc. 

- Mão Direita (MD); 
- Mão Esquerda (ME); 
- Ambas as mãos (AM); 
- Pé Direito (PD); 
- Pé Esquerdo (PE); 
- Lado Direito (LD); 
- Lado Esquerdo (LE) 
- Etc. 

Fonte: Adapatdo de Fullmann, (1975). 

Os elementos são classificados de acordo com suas características podem ser 

repetitivos, constantes, variáveis, ocasionais e estranhos à operação: 

Quadro 2. Classificação dos elementos na análise de Fullmann, (1975). 

Classificação dos elementos 

Repetitivos Repetem-se a cada ciclo da atividade, exemplo a 
estampagem de uma peça. 

Constantes Os valores de duração são idênticos a cada ciclo ou com 
baixa variação. 

Variáveis Os valores de duração tendem a ter uma variação a cada 
ciclo em função das características do produto ou do próprio 
processo. 

Ocasionais Não são identificados a cada ciclo da operação mas 
encontrados em intervalos regulares, por exemplo, trocar a 
caçambas de peças cheias por uma vazia. 

Estranhos a operação São elementos identificados que não fazem parte da 
operação e que deveriam ser eliminados da atividade. 

Fonte: Adapatdo de Fullmann, (1975). 

2.2.3 Classificação dos Tempos 

Verificar com detalhes uma operação é determinar os tempos de cada elemento 

para que esses sejam encontrados facilmente, como por exemplo, o abastecimento 

de máquinas, acionamento de comandos, de maneira a se organizar tabelas de 

tempo. A classificação dos tempos também consiste em separar os elementos de 

acordo com sua natureza, elementos de movimentação, elementos manuais e 

elementos de máquina (PEINADO; GRAEML, 2007). 

Elementos manuais são todas as ações executadas pelo operador durante a 

tarefa, por exemplo, acionar o comando do equipamento. Elementos de 

movimentação ou deslocamento são movimentos na operação em que o operador tem 
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necessidade se deslocar em certa distância. Elementos automáticos são todos 

aqueles realizados por equipamentos e máquinas (PEINADO; GRAEML, 2007). 

Existem também elementos acíclicos que são movimentos executados fora do 

ciclo peça a peça, mas em quantidade pré-determinadas, por exemplo, trocar um 

recipiente de peças cheio por um vazio, ou realizar a troca de um insumo do 

equipamento. Em todas as classificações de elementos que foram descritas podem 

ocorrer também a simultaneidade dos elementos e nesse caso são classificados como 

elementos embutidos. (PEINADO; GRAEML, 2007). 

2.2.4 Determinação de frequência, ritmo, tempo de ciclo e tempo padrão 

Quando em um só ciclo a operação produz mais de uma peça, considera-se 

essa capacidade como sua frequência. Com isso o tempo de ciclo por peças deve ser 

calculado de acordo com a frequência, dividindo o tempo de ciclo pela frequência 

daquela atividade. Por exemplo, uma prensa ao executar um ciclo produtivo estampa 

100 peças idênticas, nesse caso afirma-se que sua frequência é 100 e o tempo de 

ciclo deve ser dividido por 100 para se obter o tempo por peça (FULLMANN, 1975). 

A velocidade de produção efetiva executada pela operação chama-se ritmo, o 

ritmo é resultado da rapidez e da precisão em que o elemento é executado, esse ritmo 

é condicionado pela natureza da operação, dimensões dos produtos, movimentos 

ergonômicos e peso das peças. O Layout também é um fator que influência no ritmo 

(FULLMANN, 1975). 

Já para Slack, Chambers e Johnston (2002) para definir o ritmo dos tempos o 

cronoanalista deve considerar os fatores concernentes à atividade, dos quais destaca 

a velocidade de movimento, esforço, destreza e consistência. 

Quando uma série de elementos de uma atividade se completam resultando em 

uma unidade de produção (peça ou múltiplos de peça) completa-se um ciclo, o Tempo 

de ciclo, portanto, é o tempo necessário para a obtenção de uma unidade de 

produção. O ciclo se inicia no primeiro elemento da operação e termina quando se 

passa por esse mesmo ponto, repetindo-se a cada peça (FULLMANN, 1975). 

O tempo normal é definido como a atividade de análise da velocidade em que 

a pessoa executa a tarefa mantendo uma performance padrão. (PEINADO E 

GRAEML, 2007). 
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Com a obtenção do tempo de ciclo pode-se avaliar o ritmo de trabalho, 

observando-se a velocidade instantânea de produção, a destreza, consistência e 

habilidade do executor é possível estabelecer em percentual o ritmo de trabalho.  Para 

obter o tempo normal é necessário tomar como base o tempo de ciclo e multiplicá-lo 

pelo ritmo do operador (FULLMANN, 1975). 

Para se obter o Tempo Normal é preciso multiplicar a média dos Tempos de 

Ciclo pelo fator de ritmo avaliado pelo cronoanalista que deve ser descrito em 

percentual conforme a equação: Tempo Normal = média x fator de ritmo (SILVA; 

COIMBRA, 1980). 

O Tempo normal, que é o tempo de ciclo corrigido com o fator de ritmo passa 

ainda por uma análise mais detalhada, considerando-se que é impossível trabalhar 

em ritmo constante durante toda a jornada de trabalho, devido as necessidades 

fisiológicas do indivíduo e da influência ambiente de produção e das características 

da operação, é recomendado avaliar a aplicação de tolerâncias que compensarão o 

tempo normal, ajustando a capacidade produtiva à realidade da atividade, o tempo 

resultante da aplicação dessa tolerância chama-se Tempo Padrão (FULLMANN, 

1975). 

2.2.5 Técnicas de cronometragem 

Segundo Seleme (2009, p. 82) existem três formas para realizar as medições:  

Primeira forma - Cronometragem repetitiva ou progressiva - O cronômetro é 

posto em funcionamento e no final de cada elemento o cronometrista faz a leitura do 

tempo decorrido e imediatamente aciona o botão para retornar o ponteiro a zero, 

iniciando novamente sua marcha e marcando o tempo do elemento seguinte. O 

cronômetro de dois ponteiros não deve ser usado quando os tempos dos elementos 

forem muito curtos, porque quando se para o ponteiro arrastador o tempo do próximo 

elemento poderá ser menor do que o tempo necessário para se colocar novamente 

em funcionamento o ponteiro arrastador que está parado. Esse método com uso de 

cronômetro mecânico gera um erro de anotação em torno de 1,2 segundos por 

elemento, devido ao lapso de tempo de reação de leitura e reação muscular de zerar 

e colocar novamente o ponteiro em movimento. No caso, é aconselhável é utilizar 

cronômetro eletrônico digital com retorno automático a zero Lap. 
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 Segunda forma - Cronometragem acumulada - é possível através de 

cronômetros mais modernos. Por meio do cronômetro é possível registrar 

simultaneamente a contagem de todo o processo e também considerar o processo da 

medição do número de repetições.  

Terceira forma - Cronometragem contínua - O cronômetro é posto em 

funcionamento no início do estudo. No caso de se usar o cronômetro de um só 

ponteiro, o técnico de tempos deverá fazer a leitura e registrar o tempo decorrido no 

final de cada elemento com o ponteiro em movimento. Caso use o cronômetro de dois 

ponteiros, no final de cada elemento aciona-se o botão que interrompe o movimento 

do ponteiro vermelho, permitindo assim que o cronometrista faça a leitura com um 

ponteiro parado, enquanto o outro ponteiro (preto) continua a marcha. Feita a leitura, 

registra-se o tempo decorrido na folha de cronometragem e simultaneamente aciona-

se novamente o mesmo botão, fazendo com que o ponteiro parado salte sobrepondo-

se ao outro ponteiro em movimento e, juntos, continuem a marcha até o final do 

próximo elemento, quando, novamente, deverá ser acionado o botão para nova leitura 

e, assim, sucessivamente até o final do estudo. A última leitura é o tempo total 

acumulado do estudo, ou seja, o tempo decorrido durante o mesmo. Os tempos 

isolados de cada tomada de tempo serão obtidos posteriormente através de 

subtrações sucessivas. 

2.2.6 Materiais necessários para cronometragem 

Os materiais necessários para realizar um estudo de tempos são cronômetro, 

prancheta de cronometragem, folha de levantamento de tempos, lápis, calculadora e 

trena. Existem vários tipos de cronômetros no mercado, inclusive específicos para 

atender a cada unidade de tempo escolhida para padrão da fábrica (FULLMANN, 

1975). Existem duas grandes famílias de cronômetros: 

a) Cronômetro eletrônico com retorno a zero automático. 

b) Cronômetro mecânico com ponteiro de arraste 

2.3 Tecnologias e cronoanálise 

A utilização dos softwares de auxílio a cronoanálise nas indústrias auxiliam na 

otimização e facilitação dos processos fabris, ocasionando assim um melhor 

desempenho, agilidade e menor tempo de preparação. As organizações são forçadas 

a continuamente inovar os seus meios de produção e de adotar novas filosofias, 
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visando o aumento do nível de competitividade e suas chances de sobrevivência no 

mercado.  Uma ferramenta que auxilia a atingir estes objetivos é a simulação de 

processos produtivos através de softwares computacionais (SILVA, 2010). 

Mesmo no século XXI, algumas empresas ainda realizam a cronometragem de 

forma manual, ou seja, os tempos são coletados por um cronômetro e escritos em 

folhas de papel, o que pode gerar problemas como: perdas desses documentos físicos 

e também transcrição de dados incorretamente no papel. Além disso, caso seja 

necessária a análise através de softwares computacionais é possível a ocorrência de 

erros de digitação de dados. Os tempos cronometrados também podem ser utilizados 

de forma estocástica, como em muitos projetos de simulação a eventos discretos 

(BANKS et al., 2010; CHWIF; MEDINA, 2010; LAW, 2015).  

2.3.1 Software Quick Time ® 

Desde 1991, um arquivo de áudio digital pode ser reproduzido por um 

computador Apple Macintosh graças ao software Quick Time® (conhecido também 

como QT) que se trata de uma estrutura de suporte (framework) multimídia, com 

capacidade de manipular formatos de vídeo digital, mídia clips, som, texto, animação, 

música e vários tipos de imagens panorâmicas interativas. Quick Time® é a 

ferramenta de extensão multimídia muito importante e inclui um ambiente interativo 

que usa um mecanismo de processamento de imagem em tempo real baseado em 

software para navegar no espaço e um ambiente de autoria para criar filmes. O 

software tem a capacidade de alterar os frames de vídeos por meio do cursor 

direcional do teclado em um tempo muito reduzido, dependendo da qualidade da 

imagem, em até centésimos de segundo, o que permite uma análise de 

microelementos de cada atividade (AMOROSO, 2009). 

Figura 3 – Detalhe da interface homem-máquina do leitor de vídeo Quick Time®, por 

meio da opção janela é possível abrir o menu Inspetor do filme e visualizar o tempo 

atual associando-o ao início e fim de cada elemento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia
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Fonte: O autor 

 

2.4 Ferramenta SIPOC 

Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers (SIPOC). Sigla em inglês para 

definir as entradas e saídas do processo, indicando quem são os fornecedores, as 

entradas de informações e insumos, como o processo é realizado, quais são as saídas 

de produtos e informações e, os clientes da operação. (MARTINHÃO; SOUZA, 2006) 

  



25 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo apresenta-se a maneira com a pesquisa foi desenvolvida 

utilizando o método Design Science Research, a compreensão do problema, as 

soluções desenvolvidas e a validação das soluções com os usuários. 

Com base no modelo de operacionalização da DSR apresentado por Santos 

(2018). Foi adaptado ao estudo a aplicação desse modelo com as características e 

teorias dos estudos de tempos e métodos, e a utilização de vídeo filmagem, conforme 

segue: 

Figura 4: Modelo de operacionalização da pesquisa em DSR. 

 

Fonte: Santos (2018). 

 

 

 A Figura 5 demonstra como o estudo foi realizado a partir do modelo de 

operacionalização da DSR, com adaptações para o Estudo de Medidas de Tempo. 
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Figura 5: Fluxograma das etapas da pesquisa adaptada do modelo de 

operacionalização de Santos (2018). 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2018). 

3.1 Metodologia para compreensão do problema 

 Essa pesquisa foi desenvolvida no setor de rodas de aço para veículos 

comerciais, entre os anos de 2019 e 2021. Os dados para esse estudo foram obtidos 

por meio do próprio autor que era o responsável técnico pelas medidas de tempo na 

empresa. 

 As informações do histórico da empresa e a evolução no setor de componentes 

veiculares, bem como a localização do site e informações sobre o portfólio de produtos 

estão no site da empresa na web. 

 Para determinação das capacidades produtivas até se chegar no gargalo 

produtivo onde o estudo foi aplicado, foram analisados os estudos de tempos e 

métodos prévios da organização, com a obtenção dos dados nas documentações 

técnicas da área de engenharia. 

 Para entender os processos de produção de todos os setores da empresa, 

foram revisados os fluxogramas de produção e a apresentação gráfica das operações 

e equipamentos de forma a tornar mais ilustrativa os diversos aspectos de cada 

atividade. 
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3.2 Metodologia para a geração de alternativas 

 Após analisar as capacidades produtivas e todos os aspectos de cada 

operação e para um entendimento melhor da operação gargalo, decidiu-se observar 

o layout do posto de trabalho, considerando além dos maquinários a posição de 

trabalho de cada colaborador, o fluxo de peças e a quantidade de pessoas envolvidas. 

 Os dados e informações foram obtidos em reuniões com a área de engenharia, 

em que o perfil técnico dessas está relacionado ao tema de estudo, medidas de tempo, 

a experiência das pessoas também foi considerada, sendo que variava entre 1 e 4 

anos de expertise em cronoanálise, e consultando as documentações técnicas 

previamente elaboradas. 

Também foi aplicado a ferramenta SIPOC para melhor conhecimento do 

processo de entrada e saída de peças na delimitação do local do estudo. 

Por fim, utilizou-se os estudos de tempos no método tradicional e com o 

software Quick Time®, com a intenção de avaliar quais os ganhos de interpretação e 

de análise de micro movimentos poderiam ser eliminados, reduzidos ou combinados 

para diminuir o ciclo da operação e aumentar a capacidade de produção. 

3.3 Metodologia do desenvolvimento das soluções 

 Tendo em vista a preocupação de não causar efeitos colaterais aos processos 

da empresa ou danos ao equipamento, ainda mais por se tratar do gargalo produtivo, 

as alterações foram realizadas em pequena escala em um dia em que não havia 

programação de produção e todos os movimentos da máquina foram observados 

cuidadosamente.  

3.4 Metodologia de validações das soluções 

Conforme sugere o método de DSR as soluções propostas demandam uma 

avaliação pelos usuários, portanto, foi aplicado um questionário de validação do uso 

do Quick Time® (Apêndice 1) de modo que os cronoanalistas da empresa pudessem 

relatar sua percepção ao utilizar o aplicativo, a plataforma de questionários Google 

Forms® foi escolhida para esse fim por facilitar a comunicação com os usuários. 

Para validar as alterações implantadas em larga escala na máquina e para 

verificar os ganhos de produção ao reduzir os elementos da operação e com o novo 

tempo de ciclo, foi realizado um novo estudo de medidas de tempo também utilizando 

o Quick Time® como ferramenta (Apêndice 2). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resultados da compreensão do problema. 

 A empresa em que o estudo foi desenvolvido atualmente é uma das maiores 

fabricantes de rodas e componentes estruturais para veículos comerciais e leves em 

termos globais. Segundo os sítios da corporação na web as atividades da empresa na 

cidade de Cruzeiro, estado de São Paulo (Figura 6 e 7), iniciaram na segunda metade 

da década de 1940, primeiramente no ramo ferroviário e posteriormente agregando a 

fabricação de componentes para setor rodoviário em expansão no Brasil no início da 

década de 1960. A empresa ganhou destaque no setor rodoviário e já na década de 

1990, com a crescente demanda de mercado decidiu dividir o negócio em duas 

frentes, a área de fundição de rodas para o setor ferroviário e a fabricação de rodas e 

componentes para o setor rodoviário. Por volta do ano de 2012 a divisão de rodas e 

componentes adquiriu outras empresas do ramo se tornando o maior player na 

produção de rodas do mundo tendo fábricas de rodas desde veículos agrícolas até a 

fabricação de rodas de liga leve para veículos de passeio, operando em 22 países, 

enquanto que a produção de componentes foi expandida para países como México e 

Argentina. 

Figura 6 – Localização da empresa no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. A 

planta fica praticamente no centro da rota Rio-São Paulo. 

 

Fonte: Google Maps (2021) 

Figura 7 – Tomada área da planta localizada na cidade de Cruzeiro, Estado de São 

Paulo, a empresa situa-se as margens do Rio Paraíba do Sul. 
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Fonte: Portal Maxion (2021) 

 A subdivisão da empresa fabrica tanto rodas com câmara de ar, como rodas 

sem câmara. O volume atual de produção é de quase 2.000.000 milhões de rodas por 

ano, sendo que o produto rodas sem câmara corresponde a cerca de 97% do 

montante.  

A subdivisão é composta por uma linha de produção para rodas com câmara e 

duas linhas de produção para rodas sem câmara, o estudo de tempos, movimentos e 

métodos dessa pesquisa foi desenvolvido na linha de fabricação de rodas sem 

câmara, para a escolha dessa linha foram analisadas as capacidades de produção 

afim de se trabalhar no gargalo produtivo. 

Uma roda sem câmara é a basicamente a junção de dois componentes: aro e 

disco, por meio do processo de prensagem esses dois componentes são montados 

um ao outro e na junção é submetido ao processo de soldagem, porém para a 

fabricação dos componentes, o aço que é o material base, é beneficiado em um 

processo que é chamado de preparação de tal forma que seja dimensionado nas cotas 

dimensionais necessárias para o processo de fabricação dos componentes, abaixo 

apresenta-se fluxo esquemático do processo de beneficiamento de matéria-prima e 

também do processo de fabricação dos componentes aros e discos, como também o 

processo de montagem: 

Figura 8. Fluxograma explicando cada etapa para o beneficiamento da matéria-prima 

de fabricação de discos. 
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Fonte: o autor 

 A figura 8 representa a etapas de beneficiamento de componentes de 

fabricação de discos que inicia todo o processo de fabricação, o recebimento da 

matéria-prima é conduzido pelo modo ferroviário aos cuidados do fornecedor que 

disponibiliza os vagões de bobinas de aço, que variam de 16 toneladas até 32 

toneladas. As composições são manobradas até o pátio da empresa pela linha férrea 

interna e armazenados em galpão específico como movimentação por ponte rolante.  

 A primeira atividade da preparação do material é realizada em uma máquina 

que desbobina, endireita, planifica e cortar as bobinas transversalmente no 

comprimento adequado ao processo de acordo com a dimensão do blank de disco, 

internamente esse blank é denominado como platina. 

 As chapas cortadas são movidas por esteira de roletes até a próxima operação 

onde recebem a limpeza de superfície por meio de decapagem mecânica, o intuito 

dessa atividade é remover qualquer tipo de sujidade oriundas da usina de aço. 

 Feita a decapagem as chapas são cortadas à plasma em geometria que reduz 

o desperdício de aço, de forma que no processo de estampagem as rebarbas sejam 

as menores possíveis. 

 O último passo da preparação é a estampagem das platinas no diâmetro 

adequando ao processo de fabricação do disco, a Figura 9 exemplifica cada etapa 

das atividades mencionadas. 

Figura 9. Figuras ilustrativas das etapas de beneficiamento da matéria-prima dos 

discos. 
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Fonte: o autor 

Figura 10. Fluxograma das etapas de beneficiamento da matéria-prima de fabricação 

de aros. 

 

Fonte: o autor 

 A figura 10 representa as etapas de preparação de componentes para os aros. 

A entrada de matéria-prima para a preparação dos blanks de aros é similar ao de 

preparação de discos e utiliza os mesmos equipamentos de movimentação, a primeira 

operação dessa linha de produção é o corte slitter, as bobinas chegam ao pátio em 

larguras maiores que a largura do blank utilizado para a fabricação de aros, com isso 

CORTAR PLATINA 
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esse processo consiste em recortar longitudinalmente a bobina transformando a 

mesma em bobinas de larguras menores.  

Essas bobinas menores são transportadas para a operação de corte de blanks, 

nessa etapa o blank e cortado no comprimento ideal e são gravadas no blank as 

identificações de rastreabilidade do produto. Finalmente os blanks passam por 

processo de decapagem química para remoção de sujidade e enviadas para a linha 

de fabricação de aros. A Figura 11, mostra as etapas descritas. 

Figura 11. Figuras ilustrativas do processo de beneficiamento da matéria-prima de 

fabricação de aros. 

 

Fonte: o autor 

Figura 12. Fluxograma explicando as etapas da fabricação dos discos para rodas de 

veículos comerciais 



34 
 

 

Fonte: o autor 

 A Figura 12 mostra o processo de fabricação de discos que é um dos mais 

complexos em se tratando da produção de rodas, as platinas enviadas pela área de 

preparação são abastecidas por talha na esteira de entrada, a partir daí todo o fluxo é 

automatizado, a fase de repuxamento ou estiramento consiste em transformar a 

platina e deixa-la na geometria do perfil do disco, para tanto rolos mecânicos 

empurram o material da platina por meio de coordenadas computadorizadas de forma 

que a espessura inicial se torne mais fina enquanto avança pelo formato do disco, a 

face plana permanece com a mesma espessura da chapa base.  

Após o estiramento, inicia as etapas de furação em prensas de estampagem, 

os discos têm três furos e cada um deles possuem uma necessidade, o furo central 

corresponde ao diâmetro do cubo do caminhão onde a roda é encaixada para 

montagem, os furos de fixação são onde os parafusos são anexados ao cubo e os 

furos de ventilação tem duas finalidades, ajudam na movimentação das rodas e 

montagem e durante o giro da roda em curso funcionam como entrada de ar para 

arrefecimento do sistema de frenagem.  

Depois de realizar as operações de furação esses passam por processos de 

acabamento em fresa, sendo que o furo de ventilação recebe uma cunhagem para 

quebra de cantos vivos, isso evita a propagação de trincas durante a vida útil da roda. 

Além disse o disco é gravado em sua face plana para registro de lote de fabricação e 

outras informações relevantes.  

Para finalizar a fabricação o produto é torneado em seu diâmetro e extremidade 

para garantir a cota adequada para montagem no aro, e em seguida é dimensionado 

em máquina automática de inspeção, a armazenagem e movimentação dos discos é 

realizada por caçambas metálicas que comportam de 120 a 160 discos, dependendo 
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da dimensão. Observe a Figura 13 representando as operações de fabricação de 

discos. 

Figura 13. Figuras ilustrativas das etapas de fabricação de discos 

 

Fonte: o autor 

Figura 14. Fluxograma das etapas para se fabricar um aro de rodas de veículos 

comerciais. 
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Fonte: o autor 

 A Figura 14 representa o fluxo de fabricação de aros. Essa manufatura de aros 

necessita que os blanks tenham comprimento e dimensões adequadas porque parte 

do material é consumido no momento da solda por resistência, antes da solda os 

blanks são calandrados e achatados nas pontas para que a solda por resistência 

aconteça com perfeição.  

Esse tipo de solda é realizado por aquecimento do material até ponto de fusão, 

então a máquina exerce força de uma extremidade contra a outra para que o material 

se funda, depois de um tempo de encalque o blank enrolado e soldado é rebarbado e 

segue para as próximas etapas.  

A conificação tem por objetivo pré-formar o aro para o processo de laminação, 

o aro conificado é depositado em rolos laminadores que moldam o perfil do aro e 

formam a aba em três etapas subsequentes. Depois de laminados os aros são 

expandidos para ficarem no diâmetro correto para montagem do disco.  

Os próximos passos são a verificação de vazamento na solda topo e a furação 

de válvula, por fim o aro é inspecionado em sua dimensão e no aspecto visual, estando 

nos padrões adequados segue para a linha de montagem via transportadores. A 

Figura 15 demonstra os passos de fabricação de aros. 

Figura 15. Figuras ilustrativas das operações de fabricação de aros 
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Fonte: o autor 

Figura 16. Fluxograma das operações de montagem de rodas 

 

Fonte: o autor 

 Por fim, a Figura 16, apresenta o fluxo de montagem de rodas, dentre os 

processos da fabricação de rodas a montagem tende a ser o processo mais enxuto 

com menores etapas de fabricação, a complexidade dessa fase da manufatura de 

rodas está na operação de solda, em que se faz necessário garantir a qualidade 

adequada de penetração e aspecto visual para que os componentes não se soltem 
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em trabalho de campo e que também não exista propagação de trincas nas rodas na 

região soldada.  

Esse processo crítico, todavia, se inicia na operação de montagem, onde os 

componentes aro e disco necessariamente tem que estar com os diâmetros da região 

de montagem na medida correta para que haja o mínimo de interferência necessário 

para que se encaixem e não se desprendam com facilidade antes da solda.  

A montagem do disco no aro é realizada por prensa hidráulica com capacidade 

mínima de 80 toneladas. Em seguida as rodas são dimensionadas manualmente para 

certificar que a montagem foi realizada corretamente, mensurando o off-set, que é a 

medida do centro do aro até a face externa do disco e o desvio que a relação entre o 

encaixe do aro no disco de modo que o giro da roda seja o menos excêntrico possível 

no sentido radial e lateral. 

 Realizada a montagem as rodas são soldadas na região de encaixe aro e 

discos, o processo de solda é o MIG/MAG realizado pela de deposição de arame de 

cobre com a proteção de composição de gases de 92% de Argônio e 8% de CO2. O 

intuito dessa mistura é garantir a penetração adequada da solda, a estabilidade do 

arco de fusão e a limpeza de impurezas que podem se impregnar no material-base 

oriundas dos processos anteriores.  

Em seguida a solda, as rodas passam pela etapa de usinagem da face interna 

do disco para garantir a planicidade e a rugosidade adequada afim de evitar vibrações 

nas rodas montadas nos veículos. 

 Nas etapas finais da linha, as rodas passam por escovas que retiram excesso 

de respingos de solda e sílicas que formam da queima dos arames, depois uma equipe 

de inspetores verifica o aspecto visual da solda e se encontradas falhas no cordão 

elas são enviadas para retrabalho, após a inspeção visual os inspetores enviam as 

rodas para a máquina que confere todas as dimensões da peça. Finalizando a 

montagem as rodas são automaticamente enviadas para a área de pintura (Figura 

17). 

Figura 17. Figuras ilustrativas das operações de montagem de rodas 
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Fonte: o autor 

 Após todas as operações descritas no fluxo de produção a roda têm a 

geometria apresentada na Figura 18. 

Figura 18. Produto final – roda sem câmara para veículos comerciais aplicadas em 

caminhões, carretas e ônibus. 

 

Fonte: Portal Maxion (2021) 

Disco 
Aro 
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 A teoria para nas análises de melhoria de capacidade de produção sejam 

efetivos é necessário que se trabalhe sempre nos gargalos produtivos, ou seja, 

aquelas operações que restringem a produção ao seu nível de produção, para tanto, 

foi necessário utilizar os estudos de tempos de que a empresa já tinha histórico, de tal 

forma que dentre todos os processos da manufatura fosse escolhido aquele que 

potencialmente iria trazer um maior benefício para o negócio caso fosse melhorado, 

Quadro 3. 

Quadro 3. Capacidades produtivas dos setores da empresa com as medidas de 

tempo de ciclo, identificando o gargalo nas linhas de montagem de rodas. 

Área Tempo de ciclo 

(segundos) 

Peças/hora Peças/dia 

Preparação de discos 6,85 525 12600 

Preparação de aros 6,92 520 12480 

Fabricação de Discos 6,92 520 12480 

Fabricação de aros 6,42 560 13440 

Montagem de rodas 7,11 506 12144 

Pintura de rodas 5,07 709 17016 

Fonte: O o autor. 

As capacidades acima consideram o OEE no máximo teórico da capacidade, 

ou seja, a 100%. Conforme citado anteriormente a empresa possuí duas linhas para 

a fabricação de rodas sem câmara. O quadro indica que o gargalo de produção está 

nas montagens de rodas, entretanto, antes de identificar a operação gargalo foi 

necessário analisar as duas linhas de montagem que a empresa detém (Quadro 4). 

Quadro 04. Capacidade produtiva com os tempos de ciclos das duas linhas de 

montagem de rodas sem câmara, demonstrando o gargalo na linha de montagem 1. 

Linha Tempo de ciclo (segundos) Peças/hora Peças/dia 
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Montagem 1 14,80 243 5832 

Montagem 2 13,68 263 6312 

Total 7,11 506 12144 

Fonte: o autor. 

O resultado da análise aponta que das duas linhas, a que apresenta a menor 

capacidade de produção é a linha de montagem 1. Com isso, aprofundando ainda 

mais na análise e com base no histórico de estudos de tempos e métodos do setor de 

montagem de rodas sem câmara, o Gráfico 1 demonstra em qual operação está a 

restrição de volume de produção: 

Gráfico 1. Capacidade produtivas em peça por hora de cada operação da linha de 

Montagem 1 

 

Fonte: o autor. 

 Nos dados identificou-se que o gargalo de produção está na operação de 

inspeção dimensional que é realizada por uma máquina automaticamente. O Estudo 

de todo o fluxo de produção da empresa, com as respectivas capacidades de 

produção delimitou o estudo para essa operação. Portanto, justifica um estudo de 

medidas de tempo mais detalhado. 
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 No Quadro 5, o estudo envolve as operações de inspeção dimensional, para 

um melhor entendimento dessa etapa identificada como gargalo da empresa, optou-

se por detalhá-la utilizando a ferramenta SIPOC. 

Quadro 5 - SIPOC das Operações de Inspeção 

SIPOC – Inspeção Visual e dimensional 

Fornecedores Entradas Processo Saídas Clientes 

Operação de 

Inspeção 

Visual 

Rodas sem 

câmara 

isentas de 

aspectos 

visuais não 

conformes 

Verificar 

dimensões 

das rodas 

Rodas nas 

dimensões 

especificadas 

Setor de 

Pintura 

Fonte: o autor. 

 Com o intuito de demonstrar visualmente o limite do estudo foi verificado o 

layout do setor (Figura 19), indicando os postos com a quantidade de pessoas e o 

detalhe do fluxo de materiais. 

Figura 19 – Layout das Fronteiras do estudo na inspeção dimensional. 

 

Fonte: O o autor. 

Antes de chegar na máquina de inspeção dimensional as rodas que saem via 

transportador das células de usinagem são verificadas quanto aos aspectos visuais. 

As características verificadas são as seguintes: 
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- Soldagem aro e disco 

- Marcas provenientes da movimentação e processos anteriores; 

- Posição do furo de válvula em relação ao furo de ventilação que deve estar 

centralizado. 

- Gravações no aro e no disco. 

Na sequência os inspetores devem alimentar a esteira de entrada da máquina 

de inspeção dimensional. Nessa fase o processo a máquina mede automaticamente 

as seguintes características. 

- Largura do aro 

- Circunferência 

- Excentricidade 

- Off-set (distância entre centro do aro e face externa do disco) 

- Espessura do disco 

- Planicidade do disco 

Essas características medidas pelo equipamento influenciam no tempo de ciclo 

de acordo com a geometria e dimensão de cada roda. 

 A função do operador desse processo é verificar as rodas rejeitadas, conferindo 

manualmente as características e dando a disposição para as mesmas: sucata ou 

retrabalho.  

4.2 Resultado da geração de alternativas 

Como observa-se na contextualização e problematização a operação de 

inspeção dimensional da linha 1 do setor de montagem de rodas sem câmara é o 

gargalo produtivo da fábrica de rodas, de forma que as análises de métodos se 

justificam, No Quadro 6, são apresentadas as medidas de tempo de cada elemento 

da operação, essas medidas foram tomadas por observação direta na operação, 

utilizando cronômetro digital e anotando as medidas em folha de registro. O quadro 7, 

mostra as tolerâncias aplicadas segundo a natureza da operação. 

Quadro 6 – Situação anterior com os elementos da operação gargalo, o tempo médio 

de ciclo e gráfico de combinação dos elementos. 
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Sequência Classificação Descrição do elemento Tempo (s) 

1 
Tempo 

automático 

Robôs descem simultaneamente fixam 

as rodas e movimenta as mesmas até a 

mandril de inspeção e esteira de saída 

respectivamente 

6,98 

2 
Tempo 

automático 

Carro de medição do disco se aproxima 

da face externa do mesmo 
2,22 

3 

Tempo 

automático 

embutido 

Robôs retornam a posição inicial 

(home) 
1,71 

4 

Tempo 

automático 

embutido 

Carro de medição do aro se aproxima 

do mesmo 
1,01 

5 
Tempo 

automático 
Máquina inspeciona a roda 3,23 

7 
Tempo 

automático 

Carro de medição do disco retorna para 

posição home 
2,37 

8 

Tempo 

automático 

embutido 

Identificar e segregar rodas reprovadas 

ou sinetar rodas aprovadas 
5,12 

9 
Tempo de 

checar 

Realizar check list de segurança do 

equipamento 
300 

Tempo de ciclo final 14,80 

Fonte: o autor. 
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Quadro 7 – Aplicação das tolerâncias e o resultado dos tempos de ciclo e tempo 

padrão 

APLICAÇÃO DAS TOLERÂNCIAS ANÁLISE DOS TEMPOS 

Esforço físico 0% Tempo de trabalho manual 0s 

Esforço mental 0% Tempo automático 14,80 s 

Recuperação de fadiga 0 Tempo caminhar 0s 

Monotonia 0% Tempo checar 0,16s 

Ruídos 0% Tempo de ciclo 14,80s 

Temperatura 0% Peças horas máxima - pçs/h 243 pçs/h 

Descanso 5% Tempo padrão 15,70s 

Tempo de checar 1,06% Peças horas padrão 229 pçs/h 

% de tolerâncias 5%   

Fonte: o autor. 

 Pelo método de observação direta o estudo foi divido em sete elementos, sendo 

que um elemento foi classificado como acíclico, que são aquelas atividades realizadas 

com o equipamento parado em frequências determinadas. 

O tempo de ciclo total da operação é de 14,80 segundos e, aplicando-se as 

tolerâncias aos operadores acrescenta-se 5% de acréscimo no tempo de ciclo devido 

ao tempo de recuperação de fadiga, além disso há um elemento acíclico para 

realização de check list de pontos de segurança do equipamento no início de cada 

turno, resultando em mais um acréscimo de 1,06% no tempo de ciclo. Com esses 

acréscimos citado o Tempo Padrão da operação é de 15,70 segundos, 

correspondente a capacidade de 229 peças por hora. 

 Conforme sugere a teoria todo elemento deve ser passível de observação e 

cronometragem, assim a capacidade de observação e registro de tempo dos 

movimentos da operação, no local, permitiu ao cronoanalista dividir os elementos com 
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tempo mínimo de 1,01 segundos registrado no elemento de número 4, Quadro 6, de 

forma que a variação da pessoa que realiza a cronoanálise não influencie 

exageradamente no tempo de ciclo. 

 Nota-se também que o elemento de maior tempo é o número 1 que a quadro 

descreve como tempo de movimentação dos robôs para abastecimento da máquina. 

Sugerindo que há oportunidades de ganho nesse elemento, porém pelo método de 

cronometro e observação no local a identificação de micros elementos não foi 

identificada. 

Para tanto, as análises de soluções utilizaram as técnicas de engenharia de 

tempos e métodos por meio de vídeo utilizando o software Quick Time®, de forma que 

pudesse obter micro movimentos por meio da funcionalidade de alteração dos frames, 

durante as filmagens, é o que apresenta o Quadro 8. 

Quadro 8 – Divisão dos elementos da operação de inspeção dimensional com o uso 

do leitor de vídeo Quick Time®. 

Sequência Classificação Descrição do elemento 
Tempo 

(s) 

1 Tempo automático Robôs descem simultaneamente 1,36 

2 Tempo automático 
Fechar as garras do robô 1 até 

encostar na roda 
0,95 

3 
Tempo automático 

embutido 

Fechar as garras do robô 1 até 

encostar na roda 
0,95 

4 Tempo automático 
Subir, avançar e depositar roda no 

mandril e na esteira  
2,86 

5 Tempo automático Abrir garra do robô 1 0,51 

6 
Tempo automático 

embutido 
Abrir garra do robô 2 0,51 

7 Tempo automático Subir robôs 1 e 2 1,20 
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8 
Tempo automático 

embutido 
Travar o mandril 0,26 

9 Tempo automático 
Aproximar carro de medição até a 

face do disco 
2,57 

10 
Tempo automático 

embutido 

Aproximar carro de medição até o 

aro 
0,49 

11 Tempo automático Girar mandril e medir a roda 2,57 

12 Tempo automático Recuar carro medidor do disco 2,78 

13 
Tempo automático 

embutido 
Recuar carro medidor do aro 0,8 

14 
Tempo automático 

embutido 

Girar a roda para posicionar no 

ponto de menor massa 
0,96 

15 
Tempo automático 

embutido 
Destravar o mandril 0,49 

16 
Tempo automático 

embutido 

Identificar e segregar rodas 

reprovadas ou sinetar rodas 

aprovadas 

5,12 

17 Tempo de checar 
Realizar check list de segurança do 

equipamento 
300 

Tempo de ciclo final 14,80 

Fonte: o autor. 

 Por outro lado, aplicando o método de cronoanálise com o aplicativo Quick 

Time®, onde o cronoanalista foi até a operação e filmou a mesma e posteriormente 

no computador pode avaliar os elementos utilizando o avanço dos frames, eles 

puderam ser mais detalhados, Quadro 8. 
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Com o uso do Quick Time®, as divisões dos elementos puderam ser ampliadas 

de sete para dezesseis movimentos, com a capacidade de observar e cronometrar 

tempos de até 0,26 segundos, conforme elemento de número 8, sobretudo, os 

elementos que duravam mais tempo foram divididos em frações menores, 

possibilitando a observação de possíveis pontos de melhorias na operação. 

As figuras 20 a 27 foram capturadas das telas do aplicativo para indicar cada 

elemento descrito no Quadro 8, considerando apenas os elementos que somam ao 

tempo de ciclo.  

Figura 20 – Elemento 1, descida dos robôs para próximo das rodas na esteira de 

entrada e do mandril, tempo médio do movimento de 1,36 segundos. 

 

Fonte: o autor. 

Figura 21 – Elemento 2, fechamento das garras dos robôs nas abas das rodas 

fixando-as, tempo médio de 0,95 segundos 



49 
 

 

Fonte: o autor. 

Figura 22 – Elemento 4, depósito da roda no mandril e na esteira de saída da 

máquina, tempo médio de 2,86 segundos 

 

Fonte: o autor. 

Figura 23 – Elemento 5, abertura das garras dos robôs, tempo médio de 0,51 

segundos 
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Fonte: o autor. 

Figura 24 – Elemento 7, recuo dos robôs de abastecimento, tempo médio de 1,2 

segundos. 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 25 – Elemento 9, aproximação dos carros de medição do aro e do disco, 

tempo médio 2,57 segundos. 

 

Fonte: o autor. 

Figura 26 – Elemento 11, giro do mandril, no estudo registrado com tempo de duração 

de 2,57 segundos. 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 27 – Elemento 12, recuo dos carros de medição do disco e do aro, 

contemplados na cronoanálise com 2,78 segundos de duração. 

 

Fonte: o autor. 

Realizada as medidas de tempos da situação atual e analisando cada 

elemento, foram identificadas pelos cronoanalistas algumas oportunidades de 

alterações que poderiam resultar em melhorias de capacidade, destacamos abaixo 

aquelas que foram consideradas de maior relevância e que foram consideradas 

viáveis segundo a experiência dos cronoanalistas da empresa: 

- Reduzir o tempo de avanço e recuo dos robôs de movimentação; 

- Reduzir o tempo de avanço dos carros de medição do disco. 

4.3 Resultados da implantação das melhorias 

 Nesse subcapítulo é apresentado os resultados das melhorias implantadas na 

operação de inspeção dimensional identificada como gargalo produtivo da fabricação 

de rodas pneu sem câmara para veículos comerciais. 

 Partindo das sugestões das pessoas envolvidas nas operações (operadores, 

cronoanalistas, equipe de manutenção e engenharia), foram realizados testes em 

pequena escala das alterações na máquina de inspeção dimensional. A primeira delas 

foi o teste para se reduzir os elementos dos robôs de movimentação.  



53 
 

Ao verificar o programa eletrônico da máquina percebeu-se que havia uma 

parametrização única para todos os modelos de rodas no tocante à altura de 

transporte das rodas, ou seja, a altura mínima que o robô deve subir após fixar a roda 

na esteira de entrada e movimentar até o mandril.  

Partiu-se então da premissa de se utilizar a roda de maior largura e fazer o 

movimento manualmente, identificando qual seria a altura mínima em que se poderia 

parametrizar o equipamento. O parâmetro registrado anteriormente era de novecentos 

milímetros conforme mostra a tela de interface (Figura 28), no teste manual com a 

roda de maior largura atingiu-se uma altura de 700 milímetros. A especificação foi 

alterada para setecentos milímetros e salva no programa eletrônico. 

Figura 28 – Tela de interface para alteração de movimentação dos robôs, com 

indicação dos parâmetros dos eixos de altura de movimentação dos robôs 

 

Fonte: o autor. 

Após a alteração a máquina foi posta em modo automático, mas com 

velocidade reduzida por medida de segurança, não houve nenhuma intercorrência 

significativa durante esse teste, assim a velocidade foi posta a 100% da capacidade e 

observada a produção por um período de uma hora. 
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Com o resultado satisfatório, sem nenhuma intercorrência que afetasse a 

segurança da operação, considerou-se a eficácia da ideia e a alteração foi feita 

definitivamente e posteriormente foi alterada as documentações técnicas do 

equipamento para essa condição. 

O resultado para essa alteração foi de redução de 2,56 segundos para 2,27 

segundos nos dois elementos que foram impactados com a melhoria, ou seja, redução 

de 0,29 segundos no ciclo total (Quadro 9). 

A segunda sugestão mencionada pela equipe multifuncional foi a redução do 

tempo de ciclo de aproximação do carro de medição do disco. 

A observação realizada pelo vídeo e depois na própria máquina era de que 

esse movimento poderia ser reduzido, então a estrutura de fixação desse carro foi 

investigada para definir qual mudança poderia ser realizada. 

Com a experiência dos colaboradores foi sugerido que a distância entre o carro 

de medição e a face do disco era um tanto distante conforme demonstra a Figura 29. 

Figura 29 – Detalhe do carro de medição do disco, nota-se a oportunidade de alterar 

a fixação do mesmo nas furações da estrutura da máquina, conforme indica a seta. 

 

Fonte: o autor. 

 Ao observar a estrutura do equipamento foi possível notar que havia uma 

furação espelhada na estrutura que permitiria a descida de todo o carro, de forma que 

os movimentos para aproximação dos roletes de medição no disco seriam reduzidos. 
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 Contudo antes de se fazer qualquer alteração surgiu a interrogação entre os 

participantes, sobre qual era o motivo de o fornecedor do equipamento não haver 

considerado essa distância no projeto do equipamento. Para obter a resposta os 

técnicos da empresa fornecedora foram consultados por e-mail. Como resposta 

descobriu-se que havia alguns modelos de rodas que eram fabricados nessa linha de 

produção e que demandavam aquele posicionamento do carro de medição. 

 Com tal afirmação foi necessário mais uma consulta, dessa vez ao 

departamento de planejamento tendo em vista se haveria demandas futuras desse 

modelo na linha de produção, a resposta a essa questão foi negativa. 

 Frente ao quadro descrito foi possível realizar um teste em pequena escala, 

modificando a posição do carro e alterando a parametrização do equipamento. Assim 

como feito na melhoria dos movimentos dos robôs, o primeiro teste foi em modo 

manual e o segundo teste com a máquina em velocidade reduzida (Figura 30). 

Entretanto, após a medição de algumas peças, a máquina foi posta em 100% 

de sua capacidade, validando assim a melhoria. Após algumas horas e, medidas 

outras rodas de demais dimensões, a máquina permaneceu com a posição do carro 

alterada para um teste em larga escala de duas semanas com as duas alterações 

realizadas.  

Figura 30 – Alteração do carro de medição do disco, todo o carro de medição foi 

posicionado cerca de 200 milímetros abaixo da posição anterior. 

 

Fonte: o autor.  
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 Para essa segunda melhoria os ganhos foram os seguintes: Tempos dos 

elementos antes da alteração 5,15 segundos. Tempos dos elementos impactos pela 

alteração 4,85 segundos, representando uma redução de 0,3 segundos (Quadro 9). 

4.4 Resultado das validações do estudo 

 Após as implantações das alterações no equipamento, para validar os ganhos 

de tempos, a cronoanálise foi realizada mais uma vez utilizando o aplicativo Quick 

Time®. O Quadro 9 apresenta os valores de redução nos tempos dos elementos e o 

novo tempo de ciclo e o Quadro 10 as tolerâncias aplicadas. 

Quadro 9 – Detalhamento dos elementos da operação de inspeção dimensional após 

a implantação em larga escala das melhorias na máquina. 

Sequência Classificação Descrição do elemento 
Tempo 

(s) 

1 Tempo automático Robôs descem simultaneamente 1,07 

2 Tempo automático 
Fechar as garras do robô 1 até 

encostar na roda 
0,95 

3 
Tempo automático 

embutido 

Fechar as garras do robô 1 até 

encostar na roda 
0,95 

4 Tempo automático 
Subir, avançar e depositar roda no 

mandril e na esteira  
2,86 

5 Tempo automático Abrir garra do robô 1 0,51 

6 
Tempo automático 

embutido 
Abrir garra do robô 2 0,51 

7 Tempo automático Subir robôs 1 e 2 1,02 

8 
Tempo automático 

embutido 
Travar o mandril 0,26 
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9 Tempo automático 
Aproximar carro de medição até a 

face do disco 
2,07 

10 
Tempo automático 

embutido 

Aproximar carro de medição até o 

aro 
0,49 

11 Tempo automático Girar mandril e medir a roda 2,57 

12 Tempo automático Recuar carro medidor do disco 2,78 

13 
Tempo automático 

embutido 
Recuar carro medidor do aro 0,80 

14 
Tempo automático 

embutido 

Girar a roda para posicionar no 

ponto de menor massa 
0,96 

15 
Tempo automático 

embutido 
Destravar o mandril 0,49 

16 
Tempo automático 

embutido 

Identificar e segregar rodas 

reprovadas ou sinetar rodas 

aprovadas 

5,12 

17 Tempo de checar 
Realizar check list de segurança do 

equipamento 
300 

Tempo de ciclo final 13,83 

 
Fonte: o o autor. 

 

Quadro 10 – Detalhamento dos tempos da operação de inspeção dimensional 

automática com as melhorias apresentadas pelos colaboradores após o estudo de 

tempos e métodos 

APLICAÇÃO DAS TOLERÂNCIAS ANÁLISE DOS TEMPOS 

Esforço físico 0% Tempo de trabalho manual 0s 
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Esforço mental 0% Tempo automático 13,83s 

Recuperação de fadiga 0 Tempo caminhar 0s 

Monotonia 0% Tempo checar 0,15s 

Ruídos 0% Tempo de ciclo 13,83s 

Temperatura 0% Peças horas máxima 260 pçs/h 

Descanso 5% Tempo padrão 14,68s 

Tempo de checar 1,06% Peças horas padrão 245 pçs/h 

% de tolerâncias 5%   

Fonte: o autor. 

Os impactos no tempo de ciclo foram significativos, o tempo de ciclo da 

operação reduziu de 14,80 segundos para 13,83 segundos, em termos de rodas a 

capacidade máxima do equipamento saltou de 243 rodas por hora para 260 rodas por 

hora, um aumento de 7% de produção por hora, validando as melhorias propostas 

pelo time multifuncional. Considerando 23 horas de produção por dia e 23 dias úteis 

no mês, a capacidade de produção mensal foi incrementada de 128547 rodas/mês 

para 137540 rodas/mês, 8993 rodas a mais, o que corresponde a quase um dia e meio 

de produção na capacidade anterior. 

Para validar a funcionalidades do aplicativo Quick Time® como ferramenta para 

cronoanálise, o questionário na plataforma Google Forms® foi respondido por oito 

profissionais da empresa, sendo que a experiência dessas pessoas com estudos de 

tempo variava entre um e cinco anos, coletadas as respostas os resultados são 

apresentados nos Gráfico 2 a 7. 

Gráfico 2 – Satisfação dos usuários quanto a eficácia do aplicativo para medição de 

micro movimentos. 
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Fonte: o autor. 

Quando questionados sobre a eficácia do aplicativo na medição de tempos de 

micro movimentos, 25% concordam e 75% das pessoas concordam completamente 

que ele é eficaz, ratifica a capacidade do aplicativo quanto a sua funcionalidade de 

mudança dos frames em centésimos de segundos, ampliando a capacidade de 

observação e cronometragem dos elementos. 

Gráfico 3 – Satisfação quanto a facilidade de divisão dos elementos 

  

Fonte: o autor. 

Nesse quesito quase a totalidade dos entrevistados estão de acordo que o 

software é um forte aliado na divisão de elementos das operações. Contudo 12,5% 

dos cronoanalista entendem que ele não satisfaz essa demanda. Portanto, apesar de 
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a maioria ver benefícios com o Quick Time®, há oportunidades a serem exploradas 

no tocante a esse processo da cronoanálise. 

Gráfico 4 – Comparativo entre o método com cronômetro e com o aplicativo Quick 

Time®. 

 

Fonte: o autor. 

 Para a pergunta central dessa pesquisa, sobre a capacidade do Quick Time® 

em trazer uma resposta positiva frente ao uso de cronômetro, todos os participantes 

entendem que a precisão das medições é maior ao utilizar o software, sendo que 

62,5% deles estão completamente convencidos dessa realidade. 

Gráfico 5 – Capacidade do Quick Time® em facilitar a observação de possíveis 

melhorias nas operações. 
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Fonte: o autor. 

Uma das principais demandas de se realizar o estudo de tempos é proporcionar 

a eliminação de movimentos desnecessários promovendo redução do tempo de ciclo 

e consequente aumento do nível de produção de um equipamento ou operação. Assim 

não há dúvidas entre os cronoanalistas entrevistados que a medição de tempos no 

método de filmagem e transcrevendo os elementos em frações menores de tempo 

aumenta as chances de observar melhorias de capacidade de produção nos estudos 

realizados. 

Gráfico 6 – Resultado de satisfação quanto a comodidade de realização de estudos 

de tempos em ambiente mais confortável. 
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Fonte: o autor. 

O objetivo dessa questão foi avaliar o quanto os cronoanalistas estão satisfeitos 

ao poder realizar os estudos em um ambiente sem ruídos e demais interferências do 

ambiente fabril. O entendimento para 87,5% deles é de completa concordância em 

que analisar as filmagens no escritório eleva o nível de conforto. Além disso, o 

aplicativo ao possibilitar voltar os elementos quantas vezes for necessário, pode 

reduzir o tempo demandado para realizar as medições, já que na captura por vídeo a 

quantidade de peças a serem cronometradas é precisamente a calculada segunda a 

teoria. Já no posto de trabalho pode ocorrer de perder o momento certo do registro do 

elemento e com isso se torna necessário aguardar a próxima peça para dar 

continuidade no estudo. 

Gráfico 7 – Recomendação de uso do aplicativo para outros cronoanalistas. 
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Fonte: o autor. 

 Por fim, foi perguntado aos entrevistados se eles recomendariam o uso do 

aplicativo para outros cronoanalista como ferramenta de Estudo de Tempos. Para 

75% deles, certamente indicariam o uso, validando assim as funcionalidades do Quick 

Time® em promover o aumento da qualidade das medições de tempo. 

 Em suma, as respostas das pessoas aos questionamentos, indica elevação no 

nível de satisfação dos usuários ao utilizar o software Quick Time® como ferramenta 

de apoio para realizar as cronoanálises. 

Os resultados de aumento de capacidade de produção da operação gargalo 

validaram na prática os efeitos dessa satisfação e trouxe benefícios para a empresa 

com as melhorias aplicadas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a proposta dessa pesquisa de se inovar nos estudos de medidas de 

tempo na indústria e analisar o uso de filmagem e a análise e divisão dos elementos 

com o software Quick Time®, os resultados foram satisfatórios tanto do ponto de vista 

de melhorias para o setor onde os estudos foram aplicados como dos usuários que 

validaram o software respondendo à pesquisa com percentuais elevados de 

satisfação. 

Assim o objetivo principal foi atingido, demonstrando por meio dos resultados 

alcançados que o aplicativo de leitura de vídeo Quick Time® é uma excelente 

ferramenta para a cronoanálise devido a sua funcionalidade de se alterar frames de 

vídeo em frações de centésimos de segundos, o que aumenta significativamente a 

capacidade de observação e cronometragem dos elementos, reduzindo-os ao micro 

movimento. 

Ao utilizar o método DSR na pesquisa, norteou o pesquisador a analisar toda a 

complexidade do fluxo de produção da empresa e a delimitar o estudo na operação 

que restringe esse fluxo, aplicando as medidas de tempo na atividade que trouxe o 

maior impacto para a fábrica de rodas. 

Ainda seguindo a DSR, as melhorias aplicadas na operação foram todas 

sugeridas e validadas pelos usuários, além disso a satisfação dos cronoanalistas com 

o uso do software também foi diferencial na pesquisa. 

Por fim, comparado ao método de cronoanálise com cronômetro, essa pesquisa 

demonstrou que o software de vídeo é superior para a atividade de cronoanálise, e 

digitalizando a operação para medir os tempos, proporciona benefícios tanto para os 

usuários quanto para a empresa. 

A percepção do pesquisador é que as pessoas envolvidas se mostraram muito 

favoráveis sobre o uso do aplicativo, percebe-se também que a pesquisa utilizando o 

design como norteador envolveu as pessoas a entender os pontos de restrição de 

produção e a solucionar os problemas encontrados na operação, e com as ideias 

propostas proporcionando os ganhos produtivos, aumentou o comprometimento das 

pessoas daquele setor da empresa. 

Por fim, há oportunidades futuras de pesquisas relacionadas ao emprego de 

software para medidas de tempos, destaca-se a possibilidade de se estudar meios de 
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automatizar a cronoanálise, de modo que as divisões dos elementos sejam feitas no 

próprio software de leitura de vídeo a cada ciclo, e os resultados das medidas de 

tempo apresentadas no próprio aplicativo sem a necessidade de uso de planilha 

eletrônica.  

Outro ponto interessante de abordagem seria em operações manuais em que 

a ergonomia poderia também ser utilizada como ferramenta para aumento de 

produção associada ao Quick Time®. 
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REFERÊNCIAS 

AMOROSO, Danilo. TECMUNDO, 2009. Como usar Quick Time Player. Disponível 
em: <https://www.tecmundo.com.br/video/1774-como-usar-quicktime-player.htm>. 
Acesso em: 10.06.2021. 
 
ANIS, Gerson Castiglieri. A Importância dos Estudos de Tempos e Métodos para 
Controle da Produtividade e Qualidade. Disponível em: <http://www.polimerose 
processos.com/imagens/tempometodos.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2020. 
 
ARAUJO, Marco Antonio. Administração de produção e operações. Rio de 
Janeiro: Brasport, 2009. 
 
BANKS, J. et al. Discrete-event system simulation. New Jersey: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 

BARNES, R, M.; Estudo de Tempos e Movimentos: projeto e medida do trabalho. 
Tradução da 6° ed. Americana. Sergio Luís Oliveira Assis, José S. Guedes Azevedo 
e Arnaldo Pallota; revisão técnica Miguel de Simoni e Ricardo S. da Fonseca. 6. Ed. 
São Paulo: Edgard Blücher, 1977. 

BONSIEPE, Gui. Design: como prática de projeto. São Paulo: Blucher, 2012. 

BAYAZIT, N. Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research. 
Massachusetts Institute of Technology: Design Issues, v. 20, n. 1, p. 16-29, 2004. 

BURKHARDT, J. M.; SPERANDIO,  J. C. Ergonomie  et  conception  
informatique. In P. Falzon (Ed.), Ergonomie Paris, France: Presses universitaires de 
France, 2004. 

CHIAVENATO, I. Introdução à Engenharia de Produção: uma visão abrangente 
da moderna administração das organizações. Elsevier, 2004. 

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria 
e aplicações. São Paulo: Editora dos Autores, 2010. 

DE MASI, Domenico. O Ócio Criativo. Tradução de Léa Manzi. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2000. 

ICSID (INTERNATIONAL COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN). 
Definition of Design. Disponível em:<https://wdo.org/about/definition/>. Acesso em: 
11 abr. 2021. 

LACERDA, D.P.; DRESCH, A.; PROENÇA, A; JÚNIOR, J. Design science 
research: método de pesquisa para a engenharia de produção. Gest. Prod., São 
Carlos, 2013. 

LAW, M. A. Simulation modeling and analysis. Boston: McGraw-Hill, 2015. 



67 
 

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura-mundo: resposta a uma sociedade 
desorientada. Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011. 

MAYNARD, H. B. Manual de Engenharia de Produção: Padrões de Tempos 
Elementares Pré-Determinados. São Paulo: Edgard Blucher, 1970. 
 
MARTINS. Petrônio Garcia. Administração da produção. São Paulo: Saraiva, 
1998. 
 
MYERS, M. D.; VENABLE, J. R. Um conjunto de princípios éticos para a 
pesquisa da ciência do design em sistemas de informação. Gestão da 
informação, vol. 51 nº6, pp. 801-809, 2014. 
 
MAXION WHEELS. Maxion, 2021. Locations. Disponível em: 
<https://www.maxionwheels.com/locations>. Acesso em: 20.05.2021. 
 
MARTINHÃO FILHO, O.; SOUZA, L. G. M. Restrições técnicas associadas a um 
sistema integrado de gestão: estudo de caso em uma empresa. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Fortaleza, CE, 2006. 
 
PEINADO, J., GRAEML A. R.. Administração da Produção: Operações Industriais 
e de Serviços. Curitiba: Unicenp, 2007. 
 
RIBEIRO, Vinicius G.; SILVEIRA, André da. Sociedade e tecnologia: uma relação 
complexa. In: MENEZES, M. S., MOURA, M. (Org). Rumos da Pesquisa no Design 
Contemporâneo: relação tecnologia x humanidade. São Paulo: Estação das Letras e 
Cores, 2013, p. 358-371. 
 
SANTOS, Aguinaldo dos. Seleção do método de pesquisa: guia para pós-
graduando em design e áreas afins. Curitiba: Insight, 2018. 
 
SELEME, Robson. Métodos e tempos: racionalizando a produção de bens e 
serviços. Curitiba: Ibpex, 2009. 
 
SILVA, B. S. da; BARBOSA, S. D. J. Interação Humano-Computador: Projetando 
a Experiência Perfeita. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
 
SILVA, A. V.; COIMBRA, R. R. C. Manual de tempos e métodos. São Paulo: 
Hemus, 1980. 
 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 
Tradução de Maria Teresa Corrêa de Oliveira, Fabio Alher. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
TAYLOR, Frederick W. Princípios da Administração Científica. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de Planejamento e Controle da Produção. São 
Paulo: Atlas, 1997. 



68 
 

 
VAN AKEN, J. E. Management Research as a Design Science: articulating the 
research Products of mode 2 knowledge production in management. British Journal 
of Management, v. 16, p. 19–36, 2005.  
 
VAN AKEN, J. E.; BERENDS, H.; VAN DER BIJ, H. Problem solving in 
organizations. Cambridge, UK: Cambridge: University Press, 2007.   
 
VON ALAN, R. H. et al. Design science in information systems research. MIS 
quarterly, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004. 
 




