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ADM. DA PRODUÇÃO II 

DEFINIÇÃO 

Planejamento do espaço físico 
objetivando sua melhor ocupação em 
relação ás máquinas e equipamentos 
necessários á produção de bens / 
serviços da empresa. 

OBJETIVOS 

• Minimizar os custos de manuseio e movimentação 
de materiais; 

 
• Utilizar de forma eficiente o espaço físico; 
 
• Evitar o trânsito desnecessário de mão-de-obra; 
 
• Redução de tempos de ciclo dentro das 

operações, garantindo fluxos mais lineares; 
 
• Facilitar a comunicação entre as pessoas 

envolvidas na operação; 

OBJETIVOS 

• Facilitar a movimentação de pessoas e materiais; 
 
• Facilitar o acesso e a manutenção dos recursos; 
 
• Facilitar a visualização das operações; 
 
• Encorajar e despertar o fluxo de  
 pessoas (supermercados) 

 Quatro tipos básicos: 

 - Linear ou por produto 

 - Funcional ou por processo 

 - Posicional 

 - Celular 

 Normalmente ocorre combinações e/ou 
convivência entre eles 

 

TIPOS DE ARRANJO 

• Produto (linha) – A trajetória desde a entrada da matéria-

prima até a saída do produto acabado indica uma linha de 

menor distância entre os extremos. Ex: Produção de 

veículos, eletrodomésticos, self-service, etc. 
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Exemplos: linha de montagem, restaurante self serve 
 
Caracterização 
 Material/Componente  Parado 
 Máquina/Equipamento  Parado 
 Operário    Parado 
 Produto    Move-se 
 
Condições de aplicabilidade: 
- Produto único ou de pequena variedade 
- Produção em larga escala 
- Equipamentos dedicados posicionados na sequência do  

processo 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Adequado á produção de grandes quantidades 

 

• Fluxo é previsível com possibilidade de manuseio e 
transporte automáticos 

 

• Alto investimento em equipamentos 

 

• Alto custo fixo e baixo custo unitário de mão-de-obra e 
materiais. 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

• Baixo custo unitário do produto pelo alto volume 
produzido 

 

• Trabalho altamente repetitivo 

• Uma falha afeta toda a operação 

TIPOS DE ARRANJO 

• Processo (funcional) – Representa o fluxo que o processo 

segue através das várias seções. Ex: loja de roupas masculina, 

feminina e Infantil, fábrica de sapatos, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

• Cada produto passa por um centro de trabalho. 

 

• Taxas de produção são baixas. 

 

• Os equipamentos são padronizados sem a 
necessidade de projeto específico. 

 

• Custos fixos menores que o arranjo em linha, mas os 
custos unitários são maiores. 

 

Exemplos: usinagem; fundição; cozinha 
industrial 

 
Caracterização 
 Material/Componente  Move-se 
 Máquina/Equipamento  Parado 
 Operário    Parado 
 Produto    Move-se 
 
 
Condições de aplicabilidade: 
Produtos e roteiros muito variados 
Produção intermitente (por lote) 
Equipamentos universais e pesados 
 



09/09/2011 

3 

VANTAGENS / DESVANTAGENS 

• Flexibilidade para adaptar a variados produtos. 

• Equipamentos mais baratos levando a menores custos 
fixos 

• Operações têm certa independência e uma falha tem 
consequência menos grave. 

 

 

• Alto estoque de material em processo. 

• Programação e controle da produção tornam-se 
complexos. 

• Manuseio de materiais tende a ficar ineficiente. 

TIPOS DE ARRANJO 

•   Posicional (fixo) – Conhecido como posição fixa, por  manter 

estacionário o material ou pessoa processado pela operação, 

devido á impossibilidade de sua locomoção.  

Ex: obra civil, construção de um avião ou navio, restaurante   a 

“la carte”. 

CARACTERÍSTICA 

• Baixa produção. 

 

• Baixo grau de padronização. 

 

• Diferentes atividades na produção. 

 

• Concentração de serviços. 

 

• Movimentação em excesso de pessoas e materiais. 

 

Exemplos: estaleiro; construção civil; restaurante 
 
Caracterização 
 Material/Componente  Move-se 
 Máquina/Equipamento  Move-se 
 Operário     Move-se 
 Produto     Parado 
 
Condições de aplicabilidade: 
- Produtos de grande dimensões e de grande diversidade 
- Produção unitária ou de poucos produtos 
- Equipamentos universais, flexíveis e móveis 
 

TIPOS DE ARRANJO 

Celular (células) – É uma subdivisão do trabalho dentro do arranjo 

funcional (processo) para dar agilidade e qualidade ao produto / serviço. 

Dois ou mais postos de trabalho distintos localizados proximamente, nos 

quais um número limitado de peças ou modelos é processado utilizando 

fluxos lineares 

 Reunião de equipamentos e/ou pessoas numa área 
da planta que desenvolvem, sequencialmente, de 
forma integrada e sem estoque intermediário, todas 
as operações necessárias à execução de um produto 
ou de parte dele.  
 

  Normalmente possuem flexibilidade para operar, em 
instantes diferentes, vários produtos de uma mesma 
família, cujo parentesco pode ser a similaridade do 
processo  (roteiro semelhante) ou de produto. 
 

  São mini fábricas dentro da fábrica. 
 

 Origem : Pioneiramente criada pela Toyota, no Japão. 
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CARACTERÍSTICA 

•  Utiliza o conceito de famílias de produtos; 

 

•  Baixos estoques intermediários; 

 

•  Menor movimentação de materiais; 

 

•  Utiliza o conceito de grupo operacional; 

 

•  Dificuldade de balanceamento da capacidade das 

máquinas 

 linearizar o fluxo do layout funcional,     
absorvendo as vantagens de  ambos os tipos 
de layout 

 
◦ Funcional: grande flexibilidade, difícil coordenação 

◦ Linear: fácil coordenação, pouca flexibilidade 

◦ Celular: flexibilidade e fácil coordenação.  

      

 Permite diversidade de produtos fabricados 
em linha 

 

Caracterização 

 Material/Componente   Parado 

 Máquina/Equipamento  Parado 
 Operário (atua em diversos postos) Move-se 

 Produto     Move-se 

 

Exemplo: Pizzaiolo – numa mesa, prepara a 
massa, em outra, monta a pizza e opera o 
forno em outro local  

 

 

1. Célula por produto 

 
 Tipo predominante, reconhecido por todos e 
adotado pela Toyota  

 

 Mescla de equipamentos, (normalmente do 
tipo universal) posicionados na sequência idêntica 
à das etapas do processo de fabricação do produto 
ou família. 

 

 Trata-se da fusão entre os tipos linear e 
funcional de layout. 
 

1. Célula por produto (cont.).  

 
Condições de aplicabilidade: 

- Produtos com roteiro semelhante (marca de 
parentesco) 

- Produção intermitente e em lote 

- Equipamentos universais (não dedicados) 

 
Exemplo: 

- Usinagem de produtos com diversas operações 
realizada de forma sequêncial. (operário move-se) 

 

2. Célula por processo 

 

Corresponde ao agrupamento de vários 
equipamentos  de mesmo tipo (marca de 
parentesco) para realizar uma dada operação 
em duas ou mais peças (iguais ou diferentes) 
simultaneamente, por um mesmo homem. 

 

Exemplo: um homem vazando peças (iguais 
  ou diferentes) em duas coquilhas. 
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2. Célula por processo (cont.)  

 
Condições de aplicabilidade: 

- Produtos com tempo semelhante de 
processamento; 

- Produção intermitente e em lote; 

- Múltiplos equipamentos de um mesmo tipo; 

- Lotes de produção iguais; 
 

Toyota não reconhece esse tipo de célula 

isola o operador 

 

3. Célula posicional 

- Ou por posição fixa do produto - agrupam vários 
operários dedicados a montar um único produto, 
colocado em posição fixa. 
- Difere do layout posicional tradicional pelo fato 
de executar um único produto na célula  e, por 
consequência, adotar  tipo de tecnologia menos 
universal e mais dedicada ao produto, e ainda ser 
aplicada a produtos de menor dimensão. 

- Modelo originalmente adotado pela Saab-Scania, 
em 1966, na fábrica de motores na Suécia e 
seguida pela Volvo na montagem de automóveis. 

 

 

RESUMO DOS TIPOS DE ARRANJO 

Posição Funcional Celular Linha 

Tipo do produto Grande Médio / Pequeno Médio / pequeno Pequeno 

Diferenciação do 

produto 

Alta Alta Média / baixa Baixa / nenhuma 

Volume de 

produção por 

produto 

Umas ou poucas 

unidades 

Pequena quantidade Pequena ou média 

quantidade  

Grande quantidade 

Produção  Sob encomenda Sob encomenda Estoque Estoque 

Flexibilidade de 

processo 

Alta Alta / média Média / baixa Baixa / nenhuma 

Variação de roteiro Alta  Alta / média Média / baixa Nenhuma 

Mão-de-obra Qualificada Qualificada Multitarefa Baixa qualificação 
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 Abordagem dos aspectos básicos do arranjo 
físico das organizações; 

 Arranjo físico adequado proporciona: maior 
economia para a empresa, através da boa 
utilização dos instrumentos de trabalho, do 
uso otimizado dos equipamentos e do fator 
humano alocado no sistema.  

 Apresenta um dinamismo relacionado à 
evolução dos sistemas e ao aprimoramento 
técnico-profissional dos funcionários 
alocados no sistema; 

 O arranjo físico pode afetar o comportamento 
das pessoas, pela alteração nos métodos e no 
processo de trabalho. 

 

 Obter um fluxo eficiente e eficaz de 
comunicações  administrativas dentro da 
organização; 

 Melhorar a utilização da área disponível da 
empresa; 

 Obter um fluxo de trabalho eficiente; 
 Facilitar a coordenação e supervisão; 
 Impressionar favoravelmente clientes e 

visitantes; 

 Reduzir a fadiga do empregado no 
desempenho de sua tarefa (isolar ruídos, 
reduzir espaços desnecessários, etc..) 

 Aumentar a flexibilidade ao modificar as 
tecnologias dos processos; 

 Proporcionar clima favorável para o trabalho 
e aumento da produtividade. 

 Demora no desenvolvimento dos trabalhos; 

 Acúmulo e concentração de pessoas e 
formulários; 

 Fluxo de trabalho inadequado; 

 Má projeção dos locais de trabalho; 

 Perda de tempo na locomoção das pessoas 
em suas atividades. 

1 - Levantamento da situação atual 
a) Estudo do local (espaço disponível, vias de 

acesso, instalações, etc.) 
b) Estudo das divisões, móveis e equipamentos 

(formato das salas, medida dos móveis, 
aparência, etc.); 

c) Levantamento do fluxo de trabalho e das 
atividades relacionadas (QDT x movimento 
dos funcionários, etc.); 
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d) Análise do ambiente (temperatura, umidade, 
ventilação, ruído, etc.); 

e) Preparação da lista de checagem (itens para 
elaboração do novo layout) 

f) Elaboração da “planta baixa” (miniaturas de 
móveis e equipamentos). 

2 - Estudo das soluções alternativas (situação 
atual X situação proposta) 

3 – Consolidação da solução (desenhos, 
maquetes, planta baixa, cronograma de 
implantação, etc.) 

4 - Implantação e avaliação do arranjo físico 
escolhido. 

 

 

No estudo de layout considera-se: 

 Isolamento auditivo e visual; 

 Detalhes do trabalho executado em cada 
unidade; 

 Quantidade de pessoal empregado; 

 Necessidade de comunicações entre as 
pessoas incluídas no campo da análise; 

 Necessidade de arquivamento e 
armazenagem;  

 Compartimentação (isolamento físico); 
 Intensidade de iluminação; 
 Portas e janelas; 
 Status obtido pela localização de mesas e 

cadeiras; 
 Quantidade e tipos de máquinas. 

 

 Princípio da Economia de Movimentos 

 Princípio do Fluxo Progressivo 

 Princípio da Flexibilidade 

 Princípio da Integração 

 Princípio do Atendimento ao Cliente 

 Princípio da Economia de Movimentos 

 

          Todas as ferramentas, instrumentos e 
equipamentos de trabalho devem ficar ao 
alcance da mão dos trabalhadores. 
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 Princípio do Fluxo Progressivo 

 

            A disposição do layout deve observar o 
fluxo dos processos de trabalho para se 
adequar ao mesmo no sentido de melhorar a 
comunicação,interação e o ganho de tempo. 

 Princípio da Flexibilidade 

              

                 O layout moderno deve se 
caracterizar por tornar as mudanças fáceis, 
rápidas e de baixo custo. 

 

                Nada de paredes fechadas e 
compartimentos estanques. 

 Princípio da Integração 

 

 

                 O layout deve possibilitar a 
integração dos funcionários e não o 
contrário. 

 Princípio do Atendimento ao Cliente 

 

               

               Se existir uma área de atendimento 
ao cliente ela deve ser pensada, 
principalmente, considerando-se: 

 Deixá-lo à vontade; 

 Causar-lhe a impressão certa; 

 Propiciar-lhe conforto e agilidade; 

 Evitar “bloqueios” físicos ou psicológicos 
entre ele e a organização ou entre ele e os 
produtos ou serviços oferecidos. 

 Colocar as unidades que realizam tarefas 
inter-relacionadas o mais próximo possível, 
com o objetivo de reduzir o tempo de 
tramitação entre elas; 

 Colocar chefe imediato ou supervisor em 
local que lhe permita observar facilmente o 
que acontece na área sob sua supervisão 
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 Separar das demais unidades as que utilizam 
equipamentos ruidosos; 

 

 Localizar as unidades que têm contato 
freqüente com o público o mais perto 
possível das áreas de entradas. 

 

 Colocar os arquivos e demais 
equipamentos freqüentemente 
utilizados o mais perto possível das 
pessoas que deles fazem uso, desde 
que não prejudiquem o fluxo interno. 

 Dotar os balcões de atendimento ao público 
de divisórias internas ou mesmo gavetas para 
a guarda do material necessário; 

 Evitar o uso de gabinetes ou salas 
particulares; 

 Utilizar área grande e contínua, quando 
possível; 

 

Um arranjo físico bem estruturado representa 
um excelente instrumento que pode e deve 

ser utilizado pelas organizações para 
aumentar a produtividade e a qualidade dos 

trabalhos das várias unidades 
organizacionais. 


