


AULA 15 – LAYOUT

Hoje, discutiremos um tema de grande importância: 
o layout.
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15.1 – Conceito Dito de uma forma simples layout ou arranjo físico é o local
onde serão definidas todas as instalações, máquinas, equipamentos e o
pessoal da produção.

O estudo de Arranjo Físico ou Layout pode ser aplicado em:

1.Indústrias;
2.Armazéns;
3.Escritórios;
4.Comércio;
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Ou em qualquer lugar onde houver movimentação de materiais, informações,
pessoas e equipamentos.

1.Fazendas;
2.Construções;
3.Hospitais;
4.Universidades

Aplicação: em todos os setores produtivos.
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15.2 Objetivos arranjo físico

 determinar e facilitar a disposição dos centros de atividade
econômica em uma unidade de produção;

 facilitar o fluxo de materiais e informações;
 aumentar a eficiência da mão de obra e equipamentos;
 melhorar o acesso de clientes em lojas varejistas;
 reduzir os riscos de acidentes para os trabalhadores;
 aumentar o moral dos funcionários;
 melhorar a comunicação.
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Cuidados com O Arranjo Físico.

• Difícil de ser realizado e de longa duração, em função dos recursos e
das dimensões;

• Alterações podem levar à insatisfação do cliente ou a perdas na
produção;
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Um mau arranjo pode implicar em: 

• fluxos excessivamente longos ou confusos; 
• estocagem desnecessária de materiais; 
• formação de filas (clientes, mercadorias – gargalos); 
• aumento dos custos. 

Exemplo: laboratório de análises clínicas
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1) O que você entendeu por arranjo físico.
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Hoje, aprofundaremos nas vantagens do 
layout ou arranjo físico. 
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16.1 - Vantagens do Layout 

a) Um bom arranjo físico proporciona:

 Segurança: demarcações de passagens, isolamento de operações
perigosas;

 Minimiza distâncias: deslocamentos menores com ganho de tempo;
 Boa sinalização (informação);
 Conforto para os operadores (evitar fatores físico – ambientais:

iluminação, ruídos, vibrações, temperatura);
 Facilidade de coordenação (gerência);
 Facilidade de acesso às operações e máquinas (cotidiano e manutenção);
 Facilidade e melhora do uso do espaço (racionalização);
 Mudanças de operações caso necessário (melhoria em setups)
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b) Tipos de Arranjo Físico

Em geral, são as características de volume e variedade de processo que
ditam o tipo de arranjo:

• Projeto
• Jobbing
• Lote ou bateladas
• Em massa
• Contínuo
• Baixo/ alto volume
• Alta/baixa variedade
• Tipos de processos em operações de manufatura.
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Tipos básicos de Arranjos Físicos 

Relação tipos de processos versus tipos arranjos físicos 

• Contínuo por produto, serviços em massa 
• Serviço em massa: exemplo celular 
• Por produto 
• Em massa 
• Por processo: exemplo, loja de serviços 
• Celular 
• Batch (batelada)
• Posicional: exemplo, loja de serviços 
• Por processo 
• Jobbing (tarefas) 
• Por projeto Posicional: exemplo, Serviços profissionais.
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1) Desenvolva junto com seus colegas de classe (grupos de 4 alunos) um
texto narrativo de 15 linhas, relatando alguns problemas e observações
sobre a importância do layout (arranjos físicos) que apareceram no filme
proposto.
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Nesta aula continuaremos tratando sobre Layout.
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17.1 Técnicas de planejamento 

• Desenhos; 
• Gabaritos bidimensionais; 
• Maquetes; 
• CAD; 
• Simulação; 
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17.2 Objetivos de um estudo de layout 

• Auxiliar no projeto de instalação de unidades produtivas; 
• Auxiliar na ampliação de unidades produtivas; 
• Racionalizar espaços; 
• Melhorar condições de trabalho; 
• Reduzir os riscos para os trabalhadores; 
• Facilitar a supervisão e comunicação; 
• Facilitar o controle de qualidade; 
• Reduzir movimentações e estoques em processo; 
• Facilitar a limpeza do ambiente.
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17.3 Princípios básicos 

• Observar o espaço disponível; 
• Reduzir ao máximo transportes e movimentação; 
• Utilizar fluxos racionais de materiais e produtos; 
• Considerar as atividades de manutenção e de controle de qualidade; 
• Separar seções onde existam interferências; 
• Prever expansão dos processos; 
• Analisar condições de trabalho (ergonomia); 
• Analisar as condições de manutenção; 
• Analisar condições de segurança.
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1) Relacione dois objetivos de um estudo de layout.
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