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1. Identifique o tipo de arranjo físico que deveria ser adotado
pelas seguintes organizações justificando:

• uma fazenda de gado leiteiro

• uma padaria

• um banco

Discuta as implicações de variedade e volume do fluxo.
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Tipos de 
Processos
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Relação entre os tipos básicos de arranjo físico
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A decisão 
do arranjo

físico
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A decisão do arranjo físico

Tipo de

processo

Decisão 1
Processo por projeto  

Processo jobbing

Processo em lotes

Processo em massa

Processo contínuo

Serviços profissionais  

Loja de serviços  

Serviços em massa

Arranjo físico posicional

Arranjo físico por processo  

Arranjo físico por célula  

Arranjo físico por produto

Posição física de todos os  

recursos de transformação

Fluxos de recursos transformados 
pela produção

Volume e 
variedade

Objetivos de 
desempenho 
estratégicos Decisão 2

Tipo de básico 

de arranjo físico

Decisão 3

Projeto detalhado 

de arranjo físico
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Relação entre tipo de processo e tipos  básicos de arranjo físico

Tipos de processo  em

manufatura

Tipos básicos de  

arranjo físico

Tipos de processo  de

serviço

Arranjo físico  

posicional

Arranjo físico por  

processo

Arranjo físico  

celular

Arranjo físico por  

produto

Processo por  

projeto

Loja de serviços

Serviços  

profissionais

Processo  contínuo

Serviços de  massa

Processo tipo  lote ou  

batelada

Processo tipo jobbing

Processo de  massa
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Tipos de Layout básicos de arranjo físico
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Arranjo físico posicional

Os recurso a serem transformados ficam fixos e os recursos de

transformação se movem na medida do necessário. Isso porque, ou

o produto, ou o sujeito do serviço sejam muito grandes para ser

movidos de forma conveniente, ou podem ser muito delicados para

serem movidos ou ainda podem objetar-se a serem movidos. Exemplos:

• Construção de um ponte

• Construção de um navio

• Manutenção de um forno siderúrgico

• Cirurgias em geral
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Arranjo físico posicional  Exemplo

Construção de uma rodovia - produto é muito grande para ser

movido.

Cirurgia de coração aberto - pacientes estão em um estado muito

delicado para serem movidos.

Restaurante de alta classe - clientes objetariam em mover-se para

onde a comida é preparada.

Estaleiro - produto muito grande para mover-se.

Manutenção de computador de grande porte - produto muito

grande e provavelmente também muito delicado para ser movido e o

cliente poderia negar-se a trazê-lo para manutenção.
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Arranjo físico posicional  Exemplo
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Arranjo físico posicional  Exemplo
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Arranjo físico posicional  Exemplo

Áreas específicas para entrada de  

matérias primas e componentes
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Arranjo físico por processo
É assim conhecido porque as necessidades e conveniências dos
recursos de transformação que constituem o processo na operação
dominam a decisão sobre o arranjo físico.

Processos similares (ou com necessidades similares) são localizados
um ao lado do outro.
Produtos, clientes e informações fluem pela operação eles passam
processo por processo. Exemplos:

• Hospital

• Supermercados

• Alguns tipos de máquinas ferramentas
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Arranjo físico por processo - Exemplo

Hospital - alguns processos (e.g.: aparelhos de raios-X e
laboratórios) são necessários a um grande número de
diferentes tipos de pacientes; alguns processos (e.g.: alas
gerais) podem atingir altos níveis de utilização de recursos
(leitos e equipe de atendimento).
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Arranjo físico por processo - Exemplo

Usinagem de peças utilizadas em motores de aviões - alguns
processos (e.g.: tratamento térmico) necessitam de instalações
especiais (para exaustão de fumaça, por exemplo); alguns processos
(e.g.: machining centres) requerem suporte comum de
preparadores/operadores de máquina; alguns processos (e.g.:
esmerilhadeiras) atingem altos níveis de utilização, pois todas as
peças que requerem operações de esmerilhamento passam por uma
única seção.
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