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AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Engenharia de Métodos

Engenharia de Métodos: desenvolver métodos e
processos mais eficientes para uma produção de
bens com menos custos e melhor aproveitamento
de recusos.

Com método

Ações sem alinhamento

Sem método

Ações com alinhamento

Eficiência X Eficácia
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Engenharia de Métodos

Eficiência X Eficácia
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BEM FEITO

MAL FEITOEficiente é fazer bem feito.

Eficácia é fazer o que deve ser feito.
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Henry Gantt

Sistema de pagamento por incentivo “tarefa-bônus”.

Engenharia de Métodos

✓ O diagrama de Gantt é um gráfico usado para 
ilustrar o avanço das diferentes etapas de um 
projeto. Os intervalos de tempo representando o 
início e fim de cada fase aparecem como barras 
coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico.

✓ Desenvolvido em 1917 pelo engenheiro mecânico 
Henry Gantt, esse diagrama é utilizado como uma 
ferramenta de controle de produção.

✓ É fácil encontrar planilhas excel prontas e 
customizáveis na internet.
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Henry Gantt

Engenharia de Métodos
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Contextualização

A Engenharia de Métodos, também chamada de estudo de tempos e movimentos, surgiu 
fundamentalmente baseada no trabalho de quatro pessoas:

Engenharia de Métodos
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Contextualização

A Engenharia de Métodos, também chamada de estudo de tempos e movimentos, surgiu 
fundamentalmente baseada no trabalho de quatro pessoas:

Engenharia de Métodos
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Casal Gilbretch

O estudo dos movimentos e fadiga

Engenharia de Métodos

✓ Ela era psicóloga e ele engenheiro; e usaram a formação 
complementar para compreender o fator humano, bem 
como materiais, ferramentas e equipamentos;

✓ Contribuições pelo estudo de movimentos e 
micromovimentos, ciclográfico, cronociclográfico, gráfico 
de fluxo do processo, estudos sobre monotonia, fadiga e 
transferência de habilidade entre os profissionais;

✓ Propôs princípios relativos à economia de movimentos: ao 
uso do corpo humano, ao arranjo do local de trabalho e ao 
desempenho dos equipamentos e ferramentas.
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Henry Ford

Engenharia de Métodos

✓ Os princípios do Fordismo eram de intensificação, economia e 
produtividade.

✓ O modelo Fordista visava que o operário otimizasse seu tempo 
para que produzisse cada vez mais, isso se tornou possível com 
a linha de montagem, na qual cada operário se especializava 
em determinado tipo de trabalho.

✓ A racionalização da produção proporcionou o aumento da 
produtividade, e consequentemente o produto ficou mais 
barato.

Produção em massa
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Henry Ford

Engenharia de Métodos

✓ Pagando melhor os seus funcionários e reduzindo o valor de 
venda dos produtos, Ford criou o pensamento de que o lucro 
não vem da venda de produtos caros e luxuosos e sim da 
venda de produtos baratos, simples e que todos podem 
comprar, o lucro vem da quantidade de produtos vendidos.

✓ Porém, uma das consequências do modelo fordista de 
produção em massa era que o trabalhador não sabia o que se 
passava fora de seu setor, se tornando um alienado. Esse 
aspecto famoso é evidenciado no filme Tempos Modernos.

Produção em massa
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Henry Ford

Engenharia de Métodos

Críticas ao Sistema de Taylor

Destrói a iniciativa própria e relacionamento interpessoal
dos colaboradores minimizando as aptidões e iniciativas dos 
operários.

✓ Temos duas linhas de pensamentos que criticam seu sistema:

1. Avaliando pelo olhar da Mecanização, o sistema Taylor 
desestimula a iniciativa pessoal do trabalhador, tornando-o 
“parte da máquina”, sem considerar os aspectos psicológicos e 
sociais do indivíduo;

2. Observando o esgotamento físico, como no mundo esportivo 
de alta perfomance, a frequente ânsia em realizar mais do que 
previsto, para aumentar pagamento causa problemas físicos ao 
indivíduo.
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Etapas de processos produtivos

Então a Engenharia de Métodos e Processos está pautada em conceitos:

Engenharia de Métodos

• da escolha e a seleção da melhor organização;
• dos métodos de produção, processos, ferramentas, 

equipamentos melhores adaptados;
• das competências essenciais para produção de um 

produto.

Levando sempre em consideração aspectos como:

• Entregar o produto para o mercado no menor tempo;
• Garantir ao consumidor um produto de maior qualidade;
• Utilização da menor quantidade possível de recursos na fase de industrialização
e de produção.
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Etapas de processos produtivos

Feito um levantamento das teorias estudadas, o estudo de métodos segue
fundamentalmente um procedimento composto de seis etapas:

Engenharia de Métodos
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1. Selecionar e definir o trabalho a estudar
2. Analisar e registrar o método utilizado
3. Criticar sistematicamente o método
4. Conceber um novo método
5. Implementar o método
6. Controlar a implementação e avaliar os resultados
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Engenharia de Métodos

Objetivos desta aula

• Definir as características de um 
problema;

• Explicar o papel do processo geral de 
solução de problemas na engenharia de 
métodos;

Método Ativo de Ensino
Aprendizagem colaborativa

• Descrever as etapas do processo geral 
de solução de problemas;

• Relacionar as técnicas que podem ser 
usadas no processo geral de solução 
de problemas.
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Metodologia de Resolução de Problemas

Definição e análise de problemas

O ambiente corporativo busca cada vez mais profissionais com competência para trabalhar na 
solução de problemas presentes no dia-a-dia das organizações.

Há o desafio em assegurar uma decisão lógica e coerente do problema, buscando reduzir a 
probabilidade de erros.

O processo geral de problema-solução também chamado de metodologia de análise e 
solução de problemas (MASP) pode ser entendido como um modo lógico e sistemático de 
procurar a solução de qualquer problema.

Engenharia de Métodos
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Metodologia de Resolução de Problemas

Definição e análise de problemas

A metodologia é normalmente dividida em fases sucessivas, em geral: 

1. definição do problema,
2. análise do problema, 
3. pesquisa de possíveis soluções, 
4. avaliação das alternativas e
5. recomendação para ação; 

Fazer uso de técnicas e criatividade com o objetivo 
de descobrir um conjunto de soluções alternativas 
para o problema formulado.

Engenharia de Métodos
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Metodologia de Resolução de Problemas

Definição e análise de problemas

Como o MASP pode ser utilizado na Engenharia de Métodos?

Engenharia de Métodos
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Esta aula: 

• propõe apresentar o processo geral de solução 
de problemas como procedimento empregado 
no desenvolvimento de projeto de método, bem 
como as etapas que orientam tal processo. 

• permite também que você conheça as técnicas 
que poderão ser aplicadas nas diversas etapas do 
processo geral de solução de problemas. 
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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O desenvolvimento de um método para fabricação de um novo produto ou a
melhoria de um método existente é um dos objetivos fundamentais da engenharia
de métodos.

Espera-se que o engenheiro use de forma criativa para a resolução de problemas, e 
esteja baseado em um modo lógico e sistemático de procurar a solução.

O processo geral de solução de problemas é como contar uma história. Como uma boa 
história, um bom processo de solução de problemas flui da mesma maneira entre 
cada etapa, havendo uma clara conexão de uma para a outra.
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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O processo geral de solução de problemas tem cinco etapas principais
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 1: Definição do Problema

Esta etapa deve ser precedida pela necessidade de reconhecimento da existência do 
problema.

Algumas vezes, afirmações como “os custos estão muito altos”, “a produção deve ser 
aumentada” ou “os produtos defeituosos estão gerando prejuízos financeiros” são 
feitas no ambiente empresarial. 

No entanto, na maioria dos casos, não é fácil determinar qual é o problema real. 
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 1: Definição do Problema

Para tal, é preciso levantar todas as informações relacionadas à abrangência ou 
importância do problema:

Recolher informações por meio de dados históricos, gráficos e relatórios gerenciais. 

E também fazer uma previsão de tempo disponível para encontrar a solução. 
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 1: Definição do Problema
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 1: Definição do Problema

Definir corretamente o problema oferece:

• Um entendimento correto de causas e efeitos
• Ganhos X prejuízos
• Grande parte da solução vem do entendimento completo do problema
• Concentrar energia e recursos na alavancagem para a solução.

Inicialmente, deve-se definir o problema de forma mais geral e as restrições
devem ser as menores possíveis. A definição abrangente possibilita uma maior
liberdade na busca das possíveis soluções. 
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Exemplo: Definição do Problema

Uma fazenda situada no estado de New Jersey nos Estados Unidos, possui 8000 
hectares, dos quais aproximadamente 2800 são cultivados anualmente com ervilhas.

Um dos problemas recorrentes durante a época da colheita era o amadurecimento de 
muitos hectares de ervilhas simultaneamente, obrigando os funcionários envolvidos 
nas atividades da colheita a trabalhar muito além do expediente normal; 

Às vezes, devido ao atraso na colheita, as ervilhas amadureciam demais e perdiam 
em qualidade.
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Exemplo: Definição do Problema

Solução: O crescimento das diferentes variedades de ervilhas durante períodos 
diferentes da primavera e do verão, para terem diferentes épocas de colheitas.

Um certo setor da fazenda era equipado para colher 10 hectares por dia, o 
climatologista era capaz de programar o plantio de 60 hectares de maneira que 
somente essa quantidade de hectares amadurecia durante os seis dias úteis da 
semana, eliminado a necessidade de trabalhar no domingo. 

A solução encontrada não só resolveu o problema das colheitas, mas também
resultou em um produto de qualidade mais uniforme com menos perdas devido a
ervilhas muito maduras.
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Exemplo: Definição do Problema

Solução alternativa: um método mais eficiente de colheita durante a noite, usando 
iluminação adequada e realizar o treinamento dos trabalhadores em colher ervilhas á 
noite.

Essa proposta resolve o problema mas não na sua forma mais básica e essencial: 
amadurecimento das ervilhas compatível com a capacidade de trabalho.

Apenas foca em aumentar o tempo de colheita, mas não oferece uma melhoria na 
qualidade do produto.
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 1: Definição do Problema

Em relação a análise de perdas, destacam-se:

• Perdas por superprodução,
• Perdas por transporte,
• Perdas no processamento em si,
• Perdas devido à fabricação de produtos defeituosos,
• Perdas nos estoques,
• Perdas no movimento e
• Perdas por espera
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 2: Análise do Problema

Após a definição genérica do problema, é preciso se aprofundar em seus efeitos.

No início da análise do problema deve-se estabelecer critérios para avaliar as soluções 
alternativas do problema:

• menor custo de mão-de-obra, 
• menor custo total ou o menor investimento; 
• a que requeira a menor área de serviço ou resulte na maior utilização de 

materiais, ou
• aquela que permita à fábrica entrar em produção total no menor período de 

tempo
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 2: Análise do Problema

A etapa de análise consiste em procurar entender o problema, identificando as 
restrições que poderão afeta-lo. 

Somente as restrições reais (comprovadas e não-hipotéticas) devem ser consideradas.

A equipe de profissionais envolvida deverá possuir as seguintes informações:

• importância do empreendimento, 
• volume a ser produzido, 
• número de pessoas a ser empregado, e 
• a previsão de duração do projeto. 
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Engenharia de Métodos
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Etapa 2: Análise do Problema

Torna-se fundamental a elaboração de um planejamento, pois a equipe deve conhecer o 
tempo disponível para a solução do problema.

Algumas técnicas foram desenvolvidas para ajudar os gerentes a analisar problemas de 
forma sistemática, estudando suas causas, consequências e prioridades. 

Duas dessas técnicas serão examinadas a seguir: o Diagrama de Pareto e o Diagrama de 
Ishikawa.



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

DIAGRAMA DE PARETO

Para quê serve?

• O Diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para 
estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que 
devem ser sanadas. 

• Sua origem decorre de estudos do economista italiano 
Vilfredo Pareto no final do século XIX.

• O Diagrama de Pareto ajuda-nos a definir as prioridades.

• Torna visivelmente clara a relação ação/benefício, ou seja,  
prioriza a ação que trará melhor resultado. 

Engenharia de Métodos
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DIAGRAMA DE PARETO

Benefícios?

• O diagrama de Pareto ajuda o grupo a concentrar esforços 
nas causas que terão maior impacto, quando resolvidas.

• Mostra a importância relativa dos problemas em um 
formato visual simples e fácil de ser interpretado.

• O progresso é medido em um formato altamente visível, 
que proporciona incentivo para continuar lutando por mais 
melhoras.

• Após a 2ª guerra, o engenheiro de controle de qualidade 
Juran, aplicou os conceitos de Pareto e afirmou que:

“A maioria das perdas se devem a um pequeno número de 
causas, ou seja: poucas são vitais, a maioria é trivial”

Engenharia de Métodos
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DIAGRAMA DE PARETO

Engenharia de Métodos
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Princípio de Pareto

• A Lei de Pareto (também conhecido como princípio 80-20), afirma que para muitos  
fenômenos, 80% das consequências advém de 20% das causas.

• A lei foi sugerida por Joseph M. Juran, que deu o nome em honra ao economista italiano 
Vilfredo Pareto.



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Como montar um Diagrama de Pareto

Engenharia de Métodos
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Antes de montar a planilha

• Decida sobre qual problema deseja saber mais.

• Escolha as causas ou problemas que serão observados, comparados e 
classificados, através de Brainstorming  ou de dados existentes.

• Escolha a unidade de medida mais significativa, tal como frequência ou custo. 
Algumas vezes, não se sabe de antemão  qual unidade de medida é a melhor. 
Esteja preparado para trabalhar com ambos, frequência e custo.

• Decida a duração do estudo.

• Deve ser uma duração que seja longa o suficiente pra representar a situação. 
Estudos mais longos não significam sempre melhores informações. Examine 
primeiro o volume e a variação interna dos dados.
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Como montar um Diagrama de Pareto

Engenharia de Métodos
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Colocando os dados em planilha

Tipo de Problema Freqüência Porcentagem (%)

A 03 02

B 68 40

C 08 05

D 20 12

E 16 09

F 24 14

G 11 06

H 06 03

K 15 09

Total 171 100
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Como montar um Diagrama de Pareto

Engenharia de Métodos
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Ajeitando os dados na planilha

Tipo de

Problema
Problema descendente Freqüência

Porcentagem

(%)

Porcentagem

acumulada (%)

A B 68 40 40

B F 24 14 54

C D 20 12 66

D E 16 09 75

E K 15 09 84

F G 11 06 90

G C 08 05 95

H H 06 03 98

K A 03 02 100

Total - 171 100 -
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Como montar um Diagrama de Pareto

Engenharia de Métodos
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Criando o gráfico
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Como montar um Diagrama de Pareto

Engenharia de Métodos
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Variações

• Por exemplo, a divisão em causas importantes: Na qual a “barra mais alta” é dividida em 
sub-causas em um segundo Diagrama de Pareto para uma análise mais profunda.
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Utilidade do Diagrama de Pareto

Engenharia de Métodos
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Diagrama de Pareto em problemas de Causa

• Máquinas: desgaste, manutenção, modo de operação, tipo de ferramenta 
utilizada.

• Matérias-Primas: fornecedor, lote, tipo, armazenamento, transporte.

• Medições: calibração e precisão dos instrumentos de  medição, método de 
medição.

• Meio Ambiente: temperatura, umidade, iluminação, clima.

• Mão de obra: idade, treinamento, saúde experiência.

• Métodos: informação, atualização, clareza das instruções.
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Engenharia de Métodos
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Diagrama de Pareto em problemas de Efeitos

• Qualidade: percentual de produtos defeituosos, número de reclamações de 
clientes ou número de devoluções de produtos.

• Custo: perdas de produção, gastos com reparos de produtos dentro da garantia, 
custos de manutenção de equipamentos.

• Entrega: índices de atraso de entrega, índices de entrega em quantidades  e 
locais errados, falta de matéria prima em estoque.

• Moral: índices de reclamações trabalhistas, índices de demissões.

• Segurança: número de acidentes de trabalho, índices de gravidade dos  
acidentes, número de acidentes sofridos por usuários do produto.

Utilidade do Diagrama de Pareto
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Para quê serve?

• Este diagrama permite que um grupo identifique, explore, e exiba graficamente, em 
detalhes cada vez maiores, todas as causas possíveis em um problema ou condição, 
para descobrir a sua verdadeira causa-raiz ou raízes.

• Também conhecido como “Diagrama de Espinha de Peixe”, foi desenvolvido por Kaoru
Ishikawa, da Universidade de Tóquio, em 1943, onde o utilizou para explicar para o 
grupo de engenheiros da Kawasaki Steel como vários fatores podem ser ordenados e 
relacionados.

• Ishikawa observou que, embora nem todos os problemas pudessem ser resolvidos por 
essa ferramenta, ao menos 95% poderiam ser,  e que qualquer trabalhador fabril 
poderia efetivamente utilizá-la.
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AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Para quê serve?

• Sua estrutura consiste em colocar o problema do lado direito do gráfico 
(representando a cabeça do peixe) e suas causas do lado esquerdo (espinhas do 
peixe).

• Os problemas, de maneira geral, têm seis tipos de causas, das quais originou-se a 
nomenclatura 6M:

1. Método,
2. Mão-de-obra,
3. Material,
4. Máquina,
5. Meio ambiente e
6. Medições
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Componentes do Diagrama
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Onde

1. Cabeçalho: Título, data, autor ou grupo de trabalho.

2. Efeito: Contém o indicador de qualidade e o enunciado do problema. É escrito no lado direito,
desenhado no meio da folha.

3. Eixo Central: Uma flecha horizontal, desenhada de forma a apontar para o Efeito.

4. Categoria: Representa os principais grupos de fatores relacionados com o efeito. As flechas são
desenhadas inclinadas, as pontas convergindo para o eixo central.

5. Causa: Causa potencial, dentro de uma determinada categoria, que pode contribuir com o
efeito. As flechas são desenhadas em linhas horizontais, apontando para o  ramo de categoria
correspondente.

6. Sub-causa: Causa potencial que pode contribuir com uma causa específica. São as ramificações
de uma causa.



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Componentes do Diagrama
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1.Problema principal a ser analisado

4. Categoria

5. Causa

6. Sub-causa

3. Eixo central 2. Efeito

4. Categoria 4. Categoria

4. Categoria 4. Categoria 4. Categoria 4. Categoria



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Construindo o Diagrama

• Em uma folha de papel grande, coloque o enunciado do problema em uma caixa do 
lado direito.

• É importante certificar-se de que todos estão de acordo com o enunciado do  
problema. Inclua tantas informações quantas forem necessárias nas categorias: o que, 
onde, quando e quanto. Utilize dados para poder fazer a especificação.
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Efeito

Os pães demoram
a  ser entregue 

nas 4ª  e 5ª feiras

1.Problema principal a ser analisado



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Construindo o Diagrama

• Estabeleça categorias de causas principais ou as principais etapas do processo de  
produção ou de serviço. Conecte-os à “espinha” no diagrama de Ishikawa (no exemplo 
abaixo, 3M + P = Métodos, Materiais, Máquinas e Pessoal).
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Efeito

Os pães demoram
a  ser entregue 

nas 4ª  e 5ª feiras

1.Problema principal a ser analisado

Máquinas/  
Equipamentos

Pessoal

Métodos Materiais
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Componentes do Diagrama
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Categorias principais utilizadas:

Em um processo de produção, as categorias 
tradicionais são:

• Máquinas: que correspondem a equipamentos

• Métodos: ou como o trabalho é feito

• Materiais: componentes e matéria bruta

• Pessoal: o componente humano

Em um processo de serviço, as categorias 
tradicionais são:

• Diretrizes: regras de decisão do mais alto nível

• Procedimentos: etapas de uma tarefa

• Instalações: equipamentos e espaço

• Pessoal: o componente humano

Nos dois tipos de processos os itens abaixo também são às vezes usados:

• Meio-ambiente: corresponde a edifícios, logística e espaço

• Medidas: calibração e coleta de dados
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Componentes do Diagrama
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Efeito

Os pães demoram a  ser 
entregue nas 4ª  e 5ª

feiras

Máquinas/  
Equipamentos Pessoal

Fornosmuito  
pequenos Veículos c/problema

Motoristas se perdem

Funcionários faltam

Faltam ingredientesEntrega Ruim
Tratamento  ruim para  
pedidosgrandes

Métodos Materiais

O principal objetivo do diagrama de Ishikawa é 
identificar as causas de um problema. 



Atividade – Construir seu Diagrama de Ishkawa

 Pense em um problema que você tenha no seu dia-a-dia. 

 Em uma folha em branco você irá desenha o diagrama.

1. Estabeleça o Título para seu problema;

2. Coloque o Efeito do problema no lado direito;

3. Escolha algumas ao menos 06 Categorias que afetam seu problema;

4. Para cada Categoria, coloque ao menos uma Causa.

15 min
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Componentes do Diagrama
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Categorias principais utilizadas:

Em um processo de produção, as categorias 
tradicionais são:

• Máquinas: que correspondem a equipamentos

• Métodos: ou como o trabalho é feito

• Materiais: componentes e matéria bruta

• Pessoal: o componente humano

Em um processo de serviço, as categorias 
tradicionais são:

• Diretrizes: regras de decisão do mais alto nível

• Procedimentos: etapas de uma tarefa

• Instalações: equipamentos e espaço

• Pessoal: o componente humano

Nos dois tipos de processos os itens abaixo também são às vezes usados:

• Meio-ambiente: corresponde a edifícios, logística e espaço

• Medidas: calibração e coleta de dados



Atividade – Construir seu Diagrama de Ishkawa

 Pense em um problema que você tenha no seu dia-a-dia. 

 Em uma folha em branco você irá desenha o diagrama.

1. Estabeleça o Título para seu problema;

2. Coloque o Efeito do problema no lado direito;

3. Escolha algumas ao menos 06 Categorias que afetam seu problema;

4. Para cada Categoria, coloque ao menos uma Causa.

15 min

O que você pode aprender com esse diagrama?
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As sete ferramentas da qualidade

https://www.gestaoporprocessos.com.
br/as-sete-ferramentas-da-qualidade/

https://www.gestaoporprocessos.com.br/as-sete-ferramentas-da-qualidade/

