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RESUMO 

Esse trabalho tem o objetivo de identificar o arranjo físico adequado que atenda às 

necessidades da linha de produção e respeite o bem-estar dos trabalhadores de uma 

metalúrgica. A gestão da fábrica estudada vem percebendo que seus funcionários se 

encontram com dificuldades para atender a demanda de alguns novos produtos, o que 

acontece devido as longas distâncias percorridas e aos movimentos repetitivos que 

gera bastante de fadiga. O arranjo físico bem alocado é capaz de reduzir muitos dos 

desperdícios na geração de serviços ou produtos, principalmente o desgaste físico 

desnecessário dos funcionários. Para isso, foram realizadas visitas ao chão de fábrica 

da empresa com o intuito de conhecer os processos realizados e identificar as 

atividades que mais geravam desgaste físico. Essa otimização se dar através de 

métodos desenvolvidos no Lean Manufacturing, que busca a melhoria continua a 

redução máxima dos desperdícios. Após um longo estudo e a análise dos dados 

coletados através de algumas observações e usando um questionário, foi um criado 

um mapeamento do fluxo do produto. Através disso, pode-se perceber que algumas 

atividades eram motivadoras para tais desgastes físicos relatados pelos funcionários. 

Diante desse cenário, foi estabelecido um novo layout que inclui todas as etapas de 

produção do produto e com as técnicas de produção enxuta do Lean Manufacturing. 

A proposta final do arranjo físico trará mais conforto para a realização das atividades 

e uma maior proximidade das etapas de processamento, tornando o fluxo do produto 

livre e sem interrupções. 

 

Palavras-chave: Lean Manufacturing. Desperdícios. Layout. Mapeamento de 

Processos. Produtividade. 

  



 
 

ABSTRACT 

This work aims to identify the appropriate distribution of physical arrangement that 

attend the needs of the production line and respects the well-being of workers in a 

metallurgical industry. The manager of the studied plant has been realizing that its 

employees are struggling to attend the demand for some new products. This happens 

due to the long distances covered and the repetitive movements that generate a lot of 

fatigue. The well-allocated physical arrangement ncan reduce many of the waste in the 

generation of services or products, especially the unnecessary physical wear and tear 

on employees. To this end, visits were made to the company's factory floor in order to 

learn about the processes carried out and identify the activities that most generated 

physical exhaustion. This optimization takes place through methods developed in Lean 

Manufacturing, which seeks to improve the maximum reduction of waste. After a long 

study and the analysis of the data collected through some observations and using a 

questionnaire, a product flow mapping was created. Through this, some activities were 

motivating for such physical wear reported by employees. Through this scenario, a 

new layout was established that includes all stages of product production and with lean 

production techniques from Lean Manufacturing. The final proposal of the physical 

arrangement brings more comfort to carry out the activities and a closer proximity to 

the processing steps, making the product flow free and without interruptions.  

 

Key words: Lean Manufacturing. Waste. Layout. Process mapping. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A competitividade entre as empresas cresce a cada instante em âmbito 

global. O mercado encontra-se acirrado diante de tantas informações, serviços e 

produtos disponíveis que possibilitaram o desenvolvimento de muitas dessas 

companhias. Quando os consumidores começam a demandar da empresa uma 

qualidade superior ou uma quantidade maior do que normalmente é ofertado, a 

quantidade de produtos, máquinas e mão-de-obra modificam-se na mesma 

proporcionalidade.  

Durante este crescimento, algumas organizações cessam o planejamento 

dos seus próximos passos, por falta de capital ou até mesmo por ser desprovido de 

um planejamento estratégico, e apenas se adaptam às mudanças para se 

sobressaírem no mercado, ou apenas para continuarem inclusas nos negócios. 

As novas tecnologias geraram grandes mudanças na manufatura, 

impactando o modo tradicional de se trabalhar nas indústrias. Segundo os autores 

Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), a nova tecnologia tem introduzido 

oportunidades para melhorar a prática das operações e incomodar os mercados 

existentes. A chegada da automação obriga as empresas a buscarem por 

oportunidades de melhoria constantemente para continuarem a serem vistas no 

mercado. 

Essas oportunidades de crescimento se estendem à diversas opções e não 

se fixam apenas em serem inovativas, pois é possível trabalhar a melhoria com os 

recursos presentes. Pode-se usar métodos já existentes, como por exemplo, a 

adequação do layout fabril, também conhecido como arranjo físico, ao processo 

produtivo da indústria.  

Silva e Venanzi (2013) citam que o layout corresponde à distribuição física 

de elementos em determinado espaço no intuito de atender satisfatoriamente as 

necessidades dos clientes, fornecedores e funcionários. Um dos problemas 

enfrentados nas pequenas indústrias de hoje é exatamente a desorganização da 

alocação dos recursos internos. Isso ocorre devido à falta de espaço físico, ao 

desconhecimento dos fluxos dos produtos ou exatamente por não pensar na 

distribuição do arranjo físico.  

O estudo do layout foi utilizado pela Toyota e se tornou uma parte 

importante para vários assuntos tratados no ramo industrial. Muitas vezes, o estado 

atual do layout não contribui positivamente para a produção de bens. Penof, Melo e 
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Ludovico (2013) destacam que o layout deve ser construído de forma a produzir todos 

os bens e serviços das empresas e de modo que permita atender as necessidades 

dos clientes. Deve-se conhecer o fluxo dos produtos por completo para determinar a 

capacidade produtiva atual da indústria antes de comprometer qualquer pedido. Uma 

vez que a capacidade pode ser afetada pela quantidade de desperdício existente ao 

longo dos processos. 

O resultado produtivo e a eficiência do processo podem sofrer impactos 

devido a desperdícios existentes no processo. Existem numerosos desperdícios que 

se pode encontrar dentro do chão de fábrica. Como exemplo, a movimentação dos 

materiais dentro dos setores de preparação, entre uma máquina e outra, e seu 

transporte para a próxima etapa do processamento.  

Rodrigues (2016) ressalta que o desperdício vinculado à atividade de 

transporte é causado principalmente por layout mal projetado. O arranjo físico bem 

alocado é capaz de reduzir muitos dos desperdícios na geração de serviços ou 

produtos, principalmente o transporte desnecessário. Muitas vezes, a causa para esse 

tipo de problema está presente no curso em que as operações seguem. A má 

utilização do espaço físico disponível também pode gerar gargalos.  

Além disso, a distância entre os processos causa desgaste físico no 

trabalhador, que precisa se movimentar entre os postos de trabalho para realizar uma 

determinada etapa do processo, e como consequência a empresa adquire certa 

dificuldade de controle operacional e queda de produtividade. Os autores Silva e 

Venanzi (2013) explicam que o estudo do layout é fundamental para a otimização das 

condições de trabalho, aumentando tanto o bem-estar quanto o rendimento das 

pessoas. 

Silva e Venanzi (2013) ressaltam que deve existir uma interação entre o 

espaço físico e o fator homem, pois o mau uso do ambiente de trabalho e o esforço 

desnecessário provocam fadiga mental e física no trabalhador. Por exemplo, uma 

fábrica possui o fluxo de um determinado produto 1 de forma contínua e linear. Suas 

etapas de processamento estão cruzadas com as do produto 2, de forma que operador 

do produto 1 passe por um percurso que desfavorece o tempo de preparação, gerando 

demasiadas voltas para contornar o fluxo do produto 2. Essa situação demonstra 

notoriamente o desperdício de tempo e excesso de esforço físico e mental dos 

trabalhadores. Além disso, a má distribuição do arranjo físico pode ocasionar 

ociosidade em algum setor pela espera do produto a ser processado.  
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Algumas empresas não deixam de produzir ou vender os produtos antigos, 

mesmo que eles já tenham sido inovados e ambos os produtos (antigo e novo) 

continuam em seu portifólio. Pode acontecer também da empresa aceitar confeccionar 

produtos sob medida. Essas decisões resultam em uma grande variedade de itens a 

serem produzidos. Como consequência, o sistema de produção fica com uma 

diversidade alta de produtos a tratar, tornando assim, o controle do seu ambiente 

produtivo mais dificultoso.  

Para aumentar a eficácia no atendimento de valor ao cliente, o autor 

Rodrigues (2016) cita o Sistema Toyota de Produção (Lean Manufacturing) para 

buscar a redução ou eliminação dos desperdícios e melhorar a qualidade ofertada. 

 

1.1. Problema 

A gestão da fábrica estudada vem percebendo que seus funcionários 

encontram dificuldades para atender a demanda de alguns novos produtos. Os 

trabalhadores relatam que possuem essa dificuldade, de melhorar o rendimento nas 

atividades, devido as longas distâncias percorridas e aos movimentos repetitivos que 

geram bastante fadiga.  

A área onde os recursos da empresa estão acondicionados neste momento 

aumentou sem estudo prévio. Para atender a demanda de produtos novos, a fábrica 

foi alugando galpões e interligando os mesmos. Essas passagens de um galpão para 

o outro aumentou o fluxo de movimentação do produto e, consequentemente, o tempo 

de produção. 

Diante desse cenário, como o arranjo físico poderia melhorar o rendimento 

dos trabalhadores no chão de fábrica? 

Após a identificação e a exploração do problema principal, serão 

apresentadas algumas propostas de melhoria em forma de um arranjo físico 

condizente com sua fabricação para implantação futura. De modo que possam ocorrer 

adaptações futuras nos produtos, a proposta de layout levará em conta a grande 

variedade de encomendas que a empresa recebe e a satisfação dos funcionários. 

 

1.2. Justificativa 

A empresa decidiu mudar sua fábrica para um novo local, construído do 

zero. Para dar este grande passo a empresa precisa estudar a estrutura de layout que 

combine o novo espaço e os recursos disponíveis com o fluxo interno do processo. 



12 
 

Utilizando a metodologia de mapeamento de processos, será elaborado um 

fluxograma multifuncional com o intuito de tomar conhecimento do fluxo que o produto 

percorre durante a sua transformação. 

Por isso, se torna importante estar em análise constante da eficiência 

produtiva do fluxo interno, definindo a sua localização e posicionamento. Através de 

estudos de viabilidade é possível adaptar o arranjo físico do chão de fábrica de acordo 

com a evolução da empresa. 

 

1.3. Objetivo Geral 

O presente trabalho possui o objetivo geral de elaborar a distribuição 

adequada de arranjo físico que preserve o bem-estar dos trabalhadores e que, ao 

mesmo tempo, aumente a produtividade de uma pequena fábrica metalúrgica atuante 

no Estado do Ceará. 

  

1.4. Objetivos Específicos 

Neste trabalho será abordado os seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar a estrutura do layout atual por meio dos desperdícios. 

b) Identificar o desperdício que causa mais desgaste físico para os 

funcionários.  

c) Estudar possíveis melhorias para essa atividade. 

d) Propor um cenário futuro de layout. 

 

1.5. Estrutura do Trabalho 

Este presente trabalho é composto por cinco capítulos. No primeiro capítulo 

é discorrida uma breve apresentação sobre o tema escolhido para essa pesquisa. 

Ainda, mostrar a relevância do estudo para a empresa em questão e demonstrar os 

objetivos desse trabalho. O primeiro capítulo também possui o problema de pesquisa 

que será analisado ao longo do estudo.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, a base de 

pesquisa do trabalho e a origem teórica em que o estudo está baseado. 

O terceiro capítulo trata da metodologia e discorre sobre a forma como será 

conduzida toda a pesquisa em campo e descreve as principais características da 

empresa.  
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O quarto capítulo apresenta todos as informações tratadas e obtidas 

durante o estudo e discute a relevância delas para o desenvolvimento de uma solução 

viável para o problema de pesquisa. 

O quinto e último capítulo apresenta a conclusão do estudo e o que se pode 

esperar com a proposta de melhoria desenvolvida nessa pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Arranjo Físico 

Os avanços na tecnologia e no conhecimento empresarial acarretou 

diversas transformações otimizadas no segmento das indústrias. Peinado e Graeml 

(2007) relatam que os arranjos físicos atuais são mais compactos que os arranjos de 

décadas atrás, isso em função do aumento da produtividade e da redução de mão de 

obra operária. 

Silva e Venanzi (2013) destacam que o layout deve ser flexível, pois as 

mudanças, no presente contexto global, são cada vez mais constantes. Essas 

mudanças podem ser caracterizadas por inovação, tecnologia ou variação na 

demanda. Penof, Melo e Ludovico (2013) reforçam que a transformação dos recursos 

de entradas em saídas terá modificação ao longo do processo produtivo e serão 

convertidos em produto acabado. Se ocorrer alguma inovação ou mudança nos 

produtos, a empresa precisa se adequar as novas especificações para atender a esse 

novo requisito exigido.  

De acordo com Corrêa e Corrêa (2016), o arranjo físico significa como seus 

recursos transformados são posicionados entre si e como as várias tarifas da 

operação são alocadas a esses recursos transformadores. Ou seja, definir o layout é 

estabelecer a posição, a localização e o fluxo que o material deve percorrer desde a 

matéria-prima até o produto acabado. 

A escolha do arranjo físico industrial é uma grande responsabilidade para 

a empresa, uma vez que ele determina o ritmo da produção e a produtividade. Os 

autores Muralidaran e Sandeep (2014) ressaltam que a eficiência da produção 

depende de quão bem o conjunto de máquinas, as intalações e a comodidade dos 

funcionários estão localizadas na planta. 

As decisões de arranjo físico, de acordo com os autores Peinado e Graeml 

(2007), podem ser divididas em três níveis: 

 

• Estratégico: Geralmente necessita de conhecimento especializado, 

pois gera grandes ampliações, mudanças radicais, estudo de novas 

fábricas e grandes investimentos. 
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• Tático: Essa decisão é tomada pelo próprio gerente ou diretor. Ocorre 

quando os riscos e os valores envolvidos são mais baixos e as 

alterações não são tão significativas. 

• Operacional: As atividades relacionadas ao layout possuem um custo 

elevado e demandam muito tempo. Então, geralmente são poucas as 

mudanças feitas nesse nível. 

Os estudos de arranjo físico buscam a otimização dos fluxos internos da 

produção, mas o projeto é único e individual de cada empresa. Sendo dispensável 

qualquer cópia, mesmo que as empresas atuem no mesmo ramo. De acordo com os 

autores Corrêa e Corrêa (2016), um projeto bem elaborado de layout consegue refletir 

e alavancar desempenhos competitivos desejáveis e afetar os níveis de eficiência e 

eficácia das operações. 

A necessidade de alteração ou realocação de maquinário e indivíduos no 

arranjo físico de uma empresa geralmente surge durante seu crescimento. Muitas 

vezes, essas mudanças acabam sendo dispensadas. A importância de permanecer o 

acompanhamento adequado do arranjo físico deve-se à melhoria contínua da 

produção. Os motivos são citados por Peinado e Graeml (2007) como: necessidade 

de expansão da capacidade produtiva; elevado custo operacional; introdução de nova 

linha de produtos; e melhoria do ambiente de trabalho. 

Os autores Hossain, Rasel e Talapatra (2014) indicam que o planejamento 

eficaz das instalações pode reduzir significativamente os custos operacionais de uma 

empresa entre 10 e 30%. A redução dos custos relacionados a fabricação de um 

determinado produto aumenta proporcionalmente à eficiência do processo e maximiza 

o lucro bruto. Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2013) os objetivos do arranjo 

físico devem estar alinhados ao objetivo estratégico da empresa. Assim, existem 

alguns pontos que devem ser considerados: 

 

• Segurança inerente: se um processo representar perigo, seu acesso 

deve ser restrito somente a pessoas autorizadas. 

• Extensão do fluxo: minimizar quaisquer distâncias existentes entre o 

fluxo de materiais, informações e clientes. 

• Clareza do fluxo: todo o fluxo deve estar evidente, sinalizado e de forma 

clara para os clientes e funcionários. 
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• Conforto para os funcionários: a localização recomendada dos 

operadores deve ser longe de locais desconfortáveis e desagradáveis. 

• Coordenação gerencial: a comunicação com superiores ou outros 

setores deve estar sempre disponível e de fácil acesso. 

• Acessibilidade: todos os equipamentos, ferramentas e instalações 

devem estar acessíveis para limpezas e manutenções. 

• Uso do espaço: melhor utilização do espaço disponível. 

• Flexibilidade ao longo prazo: a situação do arranjo físico deve permitir 

uma possível modificação futura. 

A sequência de fabricação do produto é o principal indicador de qual 

posição e localização é mais adequada para as instalações. Basicamente, existem 

cinco tipos de layout ou arranjos físicos, que dispõem de características especificas 

para cada modelo de produção.  

2.1.1. Arranjo Físico por Produto ou Linha 

O layout por produto se aplica em grandes lotes de produtos similares. A 

utilização desse arranjo é indicada por Corrêa e Corrêa (2016) apenas quando a 

empresa possui um ou poucos produtos e que em seus processos pecorram um 

grande volume de fluxo. Peinado e Graeml (2007) citam como vantagens de 

instalação esse tipo de arranjo: 

 

• Possibilidade de produção em massa com grande produtividade: 

apresenta menor custo variável por unidade, o grau de complexidade 

por tarefa é mínimo e o grau de automatização, geralmente, é mais 

elevado. 

• Carga de máquina e consumo de materiais constantes ao longo da 

linha de produção: mais facilidade de obter um balanceamento de 

produção. Uma vez que as atribuições de tarefas nas estações de 

trabalho fluam aproximadamente no mesmo tempo de execução. Isso 

aperfeiçoa o tempo utilizado pela mão de obra e pelos equipamentos. 

• Controle de produtividade mais fácil: a produção em linha, mostrada na 

Figura 1, se torna mais fácil de ser controlada, possibilitando a 

supervisão de aumentar ou diminuir o ritmo sempre que necessário. 
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Figura 1 - Fluxo de materiais em linha 

 

Fonte: Peinado e Graeml (2007) 

 

Os autores Peinado e Graeml (2007) ressaltam que uma produção em linha 

tende a ficar muito longa, por isso se torna comum a utilização de formas em U ou S 

para se adequar as instalações que a empresa possui disponíveis. 

Alguns exemplos de utilização deste tipo de arranjo são citados por 

Peinado e Graeml (2007) em: indústrias montadoras (automóveis, bicicletas, 

aparelhos eletrônicos etc.); indústrias alimentícias (massas, biscoitos, etc.); 

frigoríficos; e serviços de restaurante por quilo. 

Os autores Rosa et al. (2014) aplicaram esse tipo de layout na proposta de 

seu trabalho sobre uma empresa que produz cilindros hidráulicos. O processo de 

escolha de deu pela forma de produção em escala e com poucas variações na 

especificação do produto. 

2.1.2. Arranjo Físico por Processo ou Funcional 

De acordo com Corrêa e Corrêa (2016), o arranjo por processo é 

geralmente utilizado quando os fluxos são muito variados e ocorrem 

intermitentemente, deixando claro que as possibilidades de lidar com diferentes 

roteiros para fluxos são enormes. 

O principal objetivo desse arranjo, conforme os autores Slack, Brandon-

Jones e Johnston (2015), é minimizar os custos da operação relacionados ao fluxo 

que percorre a operação, ou seja, a distância total percorrida na operação. Corrêa e 

Corrêa (2016) citam que a lógica desse arranjo é agrupar com funções semelhantes, 

como exemplo: em uma planta fabril, as máquinas de corte se alocam na seção 

“corte”, como mostrado na figura 2. 
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Figura 2 - Arranjo por processo 

 

Fonte: Peinado e Graeml (2007) 

 

As principais vantagens de adotar o arranjo funcional são descritas por 

Peinado e Graeml (2007) como: 

 

• Bastante flexivel em caso de mudanças no mercado: fácil modificação 

do fluxo a ser seguido pelo produto durante sua fabricação. 

• Bom nível de modificação: geralmente os produtos são únicos, não 

existindo produções repetitivas, o que contribui para a diminuição da 

monotonia do trabalhador. 

• Aceita uma variabilidade grande de produtos: esse arranjo permite que 

enquanto um tipo de produto está sendo processado em uma 

determinada etapa, outro produto seja processado em outra etapa no 

mesmo chão de fabrica. 

• Menor investimento para instalação: o custo de instalação para 

equipamentos que são agrupados, conforme apresenta a Figura 3, 

geralmente, fica mais barato.  

Por exemplo, quando várias máquinas precisam de um sistema de 

exaustão, ao agrupar esse maquinário só será preciso instalar um único 

sistema. 

• Maior margem do produto: esse tipo de arranjo permite um maior valor 

agregado ao produto. 
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Figura 3 - Máquinas agrupadas 

 

Fonte: Peinado e Graeml (2007) 

 

Os autores Corrêa e Corrêa (2016) complementam afirmando que esse tipo 

de arranjo privilegia a flexibilidade dos custos às custas da eficiência, fazendo com 

que os fluxos se cruzem e percorram grandes distâncias. Como exemplo de processos 

que utilizam esse tipo de arranjo físico, os autores Peinado e Graeml (2007) citam: 

hospitais (centro cirúrgico, pediatria, unidade de tratamento intensivo etc.); serviços 

de confecções de moldes e ferramentas; lojas comerciais (roupas masculinas e 

femininas, artigos de cama, mesa e banho etc.) e supermercados. 

Os autores Gerlach et al. (2010) utilizam esse tipo de arranjo físico na sua 

pesquisa em uma empresa metalúrgica. O que caracteriza sua escolha é o tipo de 

processo que a empresa possui, que no seu caso é em lotes. 

Pode-se ver um exemplo de aplicação desse arranjo físico na proposta do 

trabalho do autor Gerlach (2013) sobre o estudo de layout em uma empresa de 

expositores e instalações comerciais. A decisão de utilizar esse layout se deu através 

da necessidade de flexibilização e da alta variedade de produtos. 

2.1.3. Arranjo Físico Celular 

Para esse tipo de arranjo, Corrêa e Corrêa (2016) explicam que são 

agrupados vários itens similares em um único processo de fabricação, uma vez que 
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todos necessitam sofrer processamentos nos mesmos setores. Existem diversas 

vantagens em adotar esse arranjo, segundo os autores Peinado e Graeml (2007), que 

podem ser descritas como: 

 

• Aumento da flexibilidade: quando menos tipos e familias de produtos 

são produzidos na célula, o tempo de preparamento da máquina é 

reduzido, e como consequencia é possivel diminuir o tamanho dos lotes 

de produção. 

• Diminuição do transporte de material: a proximidade dos equipamentos 

dentro da célula, faz com que a distância percorrida pelo material seja 

menor. 

• Diminuição dos estoques: o estoque médio do produto é reduzido na 

medida em que os lotes mínimos de fabricação também são reduzidos. 

Assim como ocorre a redução dos estoques em processos quando o 

tempo de espera dos itens em processamento entre uma estação de 

trabalho e outra são reduzidos. 

• Maior satisfação no trabalho: esse arranjo permite que os funcionários 

façam parte de todo o processo do produto, aumentando o interesse 

pelo trabalho e sua autoestima, isso por se sentirem responsáveis pelo 

processo e valorizados pela empresa. 

 

Rodrigues (2016) denomina as familias e grupos dos produtos de 

“tecnologia de grupo”, explicando que é a concepção ou o processamento de peças e 

componentes com caracteristicas semelhantes em unidades devidamente equipadas. 

O autor também deixa claro que o objetivo desse agrupamento é aumentar a eficácia 

da produção com a otimização dos recursos já disponíveis. Corrêa e Corrêa (2016) 

apontam que o arranjo celular é desenvolvido em quatro etapas, sendo elas: 

 

1. Identificar famílias de itens que tenham conjunto de recursos similares 

a serem processados e volume suficiente. Diferenciar itens que não se 

alocam em células para continuarem sendo processados em arranjo 

funcional. 

2. Identificar e agrupar todos os recursos de modo que consigam 

processar as famílias de itens identificados com competência. 
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3. Cada célula deve conter uma pequena operação, conforme apresenta 

a Figura 4. Utilizando os conceitos do arranjo por produto, devem-se 

arranjar os recursos de forma que a movimentação e os fluxos das 

famílias sejam organizados, simples e ágeis. 

4. Se houver máquinas grandes ou que não possam fazer parte de uma 

célula em específico é recomendado que sua localização ficasse 

próxima das células. 

 

Figura 4 - Arranjo Celular 

 

Fonte: Peinado e Graeml (2007) 

 

Peinado e Graeml (2007) citam como exemplos de utilização desse arranjo: 

lanchonete de supermercados (possui seu próprio caixa de pagamento, funcionários 

de atendimentos, equipamentos e balcões); feiras e exposições em geral (cada 

expositor representa uma célula). Já os autores Corrêa e Corrêa (2016) citam como 

exemplo: os banco (célula de pessoa física, célula de pequenos négocios, célula de 

grandes contas, etc.) e as loja de departamento (célula de material esportivo). 

2.1.4. Arranjo Físico Posicional 

De acordo com Slack, Brandon-Jones e Johnston(2015), a localização dos 

recursos não é definida pelo fluxo dos recursos transformados, mas pela conveniência 
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dos recursos transformados em si. Corrêa e Corrêa (2016) explicam que esse arranjo 

físico é caracterizado pela permanecencia do material ou pessoa processado manter-

se estacionário durante todo a operação, tendo os recursos sendo deslocados até ele. 

Colares e Abreu (2008) também explicam que ao inves de os materiais, 

informações e clientes se locomoverem em uma operação, quem sofre o 

processamento fica estacionário, enquanto maquinário, pessoas e instalações 

circulam quando necessário, conforme apresenta a Figura 5.  

 

Figura 5 - Arranjo de posição fixa 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 

Corrêa e Corrêa (2016) ressaltam que esse arranjo permite um grau 

máximo de customização, mas em geral sua eficiencia é baixa, pois as operações 

desse tipo de arranjo terceirizam grande parte das etapas do processo.Tem-se como 

exemplos desse arranjo a construção civil, aviões e estaleiros. 

2.1.5. Arranjo Físico Misto 

O arranjo misto é simplesmente a união de dois arranjos diferentes, citados 

anteriormente, para atender algum processo específico que necessita dessa junção 

para um melhor funcionamento. 

Pode-se resumir que uma fábrica precisa de um bom estudo de layout para 

adequar seu arranjo físico ao processo produtivo, de forma que eleve a produtividade 

ao máximo e elimine ou reduza os desperdícios presentes. 
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2.2. Lean Manufacturing 

O Sistema Toyota de Produção, também conhecido como Lean 

Manufacturing, começou a ser estudado na década de 1980 e, segundo Rodrigues 

(2016), a Toyota foi a organização com mais técnicas e modelos de gestão e produção 

inteligentes, tendo o produto como elo (conforme apresenta a Figura 6) do foco 

integrado nos ciclos da produção e do consumo, gerando assim o lean manufacturing.  

 

Figura 6 - Ciclo da produção e do consumo 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 

 

Os autores Jones e Womack (2004 apud Rodrigues, 2016) sintetizam que 

o Lean Manufacturing possui cinco princípios, listados a seguir e sintetizados na 

Figura 7: 

• Valor: atende inteiramente a necessidade, expectativa e desejo do 

cliente final. O valor é criado pela empresa, mas é definido pelo cliente 

a partir do momento em que ele só está disposto a pagar por aquilo que 

ele entende e considera. 

• Cadeia de valor: formada por fornecedores, varejistas, distribuidores e 

todas as empresas que contribuem para o atendimento do cliente final. 

• Fluxo da cadeia de valor: conduz e envolve todas as partes 

responsáveis e etapas do processo em um curso onde sempre há 

geração de valor para a parte seguinte. O fluxo deve ser representado 

graficamente, explicitando todas as etapas do processo, ações, 

materiais utilizados, informações disponíveis e pessoal envolvido. 
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• Produção enxuta: significa que não se deve produzir até que a próxima 

etapa ou cliente solicite, sendo necessário um planejamento que 

busque um balanceamento entre as demandas com a capacidade 

produtiva. Nem sempre é viável, pois sua utilização necessita de 

demandas estáveis.  

• Busca da perfeição: possui o objetivo de melhoria contínua e 

permanente em todo o processo produtivo, com possibilidades em 

todas as etapas e organizações envolvidas, conforme a figura 7. Ajusta 

os processos de modo a reduzir o consumo de tempo, esforço, 

materiais, equipamentos, mão de obra, dentre outras coisas. 

 

Figura 7 - Princípios Lean Manufacturing 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 
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Os autores Martichenko e Grabe (2011) explicam que os gerentes até 

percebem o fluxo de atendimento entre as peças e o produto acabado, mas não 

conseguem identificar os obstáculos que interferem o seu andamento. Por isso, os 

autores ressaltam que se devem adotar as diretrizes lean quando o planejado é 

alcançar a produção enxuta. Uma vez que o fluxo de atendimento entre peças e 

produtos acabados é muito extenso e dinâmico, então é desnecessário perder tempo 

fazendo análises enquanto existem diretrizes para guiar o processo. 

Martichenko e Grabe (2011) resumem as diretrizes essenciais em oito 

etapas: 

1. Eliminar todos os desperdícios no fluxo de atendimento, de maneira 

que apenas o que for valor fique: Para obter o fluxo de atendimento é 

preciso que todos os setores da organização estejam trabalhando em 

harmonia. Uma forma disto ocorrer é eliminando os sete desperdícios 

da produção citados no lean. 

2. Tornar o consumo do cliente visível para todos os membros do fluxo de 

atendimento: Desta forma, o planejamento do trabalho de acordo com 

a puxada da demanda do cliente é facilitado.  

3. Reduzir o lead time: Essa redução faz com que os pedidos cheguem 

mais rápido ao cliente final. Quando o estoque geral é reduzido do 

sistema é reduzido, o lead é reduzido. 

4. Criar fluxo nivelado: Ao reduzir a variação no processo e tentar distribuir 

as atividades igualmente dentro do tempo de trabalho faz com que os 

produtores e as informações se movimentem de forma previsível, 

consistente e ininterrupta. 

5. Usar sistemas puxados: Sempre que não for possível utilizar o sistema 

nivelado, deve-se utilizar o sistema puxado. Esse tipo de sistema reduz 

os desperdícios presentes e o excesso de produção. 

6. Aumentar a velocidade e reduzir a variação: Entregar quantidades 

menores de produtos com mais frequência aumenta a velocidade do 

ritmo da produção.  

7. Colaborar e utilizar disciplina no processo: Para identificar problemas 

no fluxo, determinar as causas raiz e desenvolver contra medidas 

apropriadas, utilizando o PDCA. 
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8. Focar no custo total de atendimento: Atender as expectativas do cliente 

com o custo total mais baixo possível, sem importar em qual ponto do 

fluxo eles ocorrem. 

 

O autor Liker (2005) apud Berkenbrock et al. (2009) mostra o STP (Sistema 

Toyota de Produção) de forma resumida na visão de uma casa, ressaltando que o 

sistema é tão forte quanto a estrutura de uma casa (apresentada na Figura 8). O autor 

segue explicando que no telhado está o objetivo que se deseja alcançar, como metas 

de melhor qualidade, menor custo e menor leadtime.  

A base possui algumas ferramentas de auxílio para implantação do 

sistema. Nas colunas estão os pilares de suporte do sistema que são o just-in-time e 

a automação. No centro está o que a Toyota acredita que impulsiona a melhoria 

contínua, no caso são as pessoas, as equipes de trabalho e a redução de perdas. 

 

Figura 8 - Casa Sistema Toyota de Produção 

 

Fonte: Liker (2005) apud Berkenbrock et al. (2009) 
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A casa STP possibilita reduzir o fluxo de produção. Nesse meio acontece a 

separação das atividades e etapas que agregam e não agregam valor ao produto. A 

divisão dessas atividades auxilia na eliminação das perdas e dos desperdícios. 

2.2.1. Desperdícios 

De acordo com Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), a eliminação de 

desperdício é certamente uma ideia enxuta central, sendo frequentemente utilizada 

pelos japoneses. Os autores explicam que existem três causas dos desperdícios, que 

devem ser reduzidas ou eliminadas, chamadas de: 

 

• Mura: Desnivelamento. Irregularidades que causam sobrecarga 

periódica de funcionários ou equipamentos, como atividades 

documentadas inadequadamente e gerando desordem no 

entendimento de terceiros. 

• Muri: Sobrecarga. Existências desnecessárias ou irracionais colocadas 

em um processo ocasionarão maus resultados. 

• Muda: Perdas. Atividades que não agregam valor ao produto ou cliente 

e acabam sendo desperdiçadas, como o uso ineficiente dos recursos. 

 

O Lean Manufacturing se resume a uma filosofia ao longo prazo de 

melhoria contínua dos processos em busca de eliminar todo e qualquer desperdício 

presente. Segundo (GERIACH et al., 2017), todos os elementos de produção que não 

agregam valor ao produto são considerados desperdícios. Atualmente existem oito 

tipos de desperdícios pertencentes a muda no qual é essencial vencer em todos os 

processos e estão resumidos na figura 9. 
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Figura 9 - Muda e seus desperdícios. 

 

Fonte: Dennis (2008) 

 

2.2.1.1. Desperdício por Espera 

Ocorre quando o trabalhador se encontra no estado de ociosidade, em 

espera de material da etapa anterior, de matéria-prima ou aguarda o processamento 

de alguma máquina automática. Um déficit temporal é indesejável para uma empresa 

que pretende manter-se competitiva (ESTEVES, 2014). O autor ainda completa 

dizendo que a ausência de disciplina nos processos causa paradas por falta de 

material e por avarias referentes à ineficiência humana ou mecânica e que as 

manutenções corretivas causam atrasos nos prazos de entrega. 

Dennis (2008) explica que a espera aumenta o lead time (tempo entre o 

pedido do cliente até a entrega do produto acabado), que é definido por:  

Lead Time = Tempo de Processamento + Tempo de Retenção. 

2.2.1.2. Desperdício por Movimento 

O autor Dennis (2008) cita a produtividade sofre quando há caminhar, 

alcançar ou torção desnecessária e que existem dois tipos de desperdícios por 

movimento: 

• Movimento humano: Decorre de maus projetos relacionados à 

ergonomia do posto de trabalho, afetando a produtividade, a 

segurança do trabalhador e a qualidade do serviço. 
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• Movimento mecânico: Está relacionado à distância desnecessária 

entre as máquinas de uma etapa e as máquinas da etapa posterior, 

ou entre a máquina e o produto. 

 

2.2.1.3. Desperdício por Superprodução 

Quando uma empresa produz a mais do que lhe foi demandado, por 

segurança ou por pensar que provavelmente precisará dessa quantidade extra, está 

empregando seus recursos em algo incerto. Pode aparecer alguma demanda para 

esse produto, como também pode não ser faturado e gerar estoque. 

O autor Dennis (2008) resume superprodução em produzir coisas em 

excesso que não serão vendidas. Essa perda é explicada por Riani (2006) como 

produção além do programado ou por antecipação, uma vez que os produtos 

fabricados consumiram recursos, mas ficarão estocados. 

2.2.1.4. Desperdício por Processamento 

O excesso de processamento é explicado por Esteves (2014) como a 

aplicação de materiais e mão de obra em operações desnecessárias, pelos quais o 

cliente não pagará pela existência de algum defeito ou limitação do produto. Perda 

por processamento consiste em máquinas ou equipamentos de modo inadequado 

quanto à capacidade ou capabilidade de desempenhar uma operação (RIANI, 2006). 

No final representa desperdício por não agregar valor ao produto e gera gastos 

irreparáveis sem atender qualquer tipo de demanda. 

2.2.1.5. Desperdício por Estoque 

Muitas empresas mantém um certo nível de produtos armazenados 

justificando o uso de estoque de segurança. De acordo com Souza (2014), acúmulo 

de material entre as etapas de processamento oculta falhas operacionais. Os autores 

Manfredini e Suski (2010) conforme citado por Esteves (2014) explicam que estoque 

é o dinheiro parado no sistema produtivo que está localizado entre as operações ou 

em armazéns em forma de peças completas ou incompletas. 

Segundo Dennis (2008), essas condições são resultado do fluxo contido no 

chão de fábrica, e levando em consideração que a produção segue um sistema 

empurrado e não puxado, como demanda o mercado. 
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2.2.1.6. Desperdício por Transporte 

Esse desperdício está diretamente ligado à distância entre as etapas de 

processamento da fábrica. Acontece quando não há necessidade de deslocar o 

produto, mas assim mesmo ocorre o transporte. Essa perda é encarada por Riani 

(2006) como desperdício de tempo e recurso, então devem ser eliminadas ou 

reduzidas ao máximo, utilizando a realocação do arranjo físico para minimizar as 

distâncias entre os setores ou atividades. 

2.2.1.7. Desperdício por Correção 

Para o autor Dennis (2008), o material, a energia e o tempo empregados 

na fabricação de produtos considerados defeituosos são custos de qualidade. Souza 

(2014) explica que é necessário instalar um controle que aponte previamente 

possíveis falhas nos produtos fabricados, uma vez que eles consumem recursos e 

precisam ser armazenados. Ou seja, a correção de produtos defeituosos gera um 

custo a mais do que o planejado para a fabricação, impactando diretamente no preço 

final do produto. 

2.2.1.8. Desperdício por Potencial Humano 

Atualmente existe um novo tipo de desperdício dentro da organização ou 

indústria que é a perda do potencial humano. Esse desperdício está diretamente 

ligado a cultura organizacional e ocorre quando a criatividade do trabalhador não é 

aproveitada ou oferecida pelo mesmo (ESTEVES, 2014). 

Segundo Dennis (2008), existem três tipos de comunicação dentro de uma 

empresa: horizontal, vertical ou temporária. O autor explica que a forma como a 

comunicação é tratada na organização pode ou não inibir o fluxo de conhecimento, 

ideias e criatividade dos clientes internos e externos, resultando em oportunidades 

perdidas e frustrações. 

Para colocar em prática os princípios lean manufacturing e minimizar esses 

desperdícios são utilizadas algumas ferramentas que auxiliam na implantação, como 

por exemplo: mapeamento de fluxo de valor; 5S; métricas lean; kaizen, kanban; 

redução de setup; padronização; TPM (Total Productive Maintenance); gestão visual 

e poka-yoke (mistake proofing). Com essas ferramentas fica mais fácil alcançar o 

objetivo traçado, além de obter benefícios, como apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Benefícios Lean 

 

Fonte: Werkema (2006) 

 

2.3. Mapeamento de Fluxo  

O mapeamento de processos é muito utilizado pelas organizações em 

início de estudos sobre processos para auxiliar no entendimento do fluxo na gestão e 

na produção, facilitando o controle. De acordo com Rodrigues (2016), o mapeamento 

auxilia na identificação dos desperdícios ocultos, das práticas irregulares e de junções 

entre etapas desalinhadas, uma vez que permite a visualização completa de todo o 

processo. Ou seja, alcança todos os níveis e etapas do processamento do produto, 

desde a chegada da matéria-prima ao chão de fábrica até a entrega do produto 

acabado. 

Segundo Gomes e Barbosa (2019), essa ferramenta serve para mostrar o 

estado atual do processo produtivo e ajudar a definir o seu estado futuro, 

possibilitando ter uma análise comparativa do hoje e de como deveria estar. Ao 

mapear um processo, a visão do fluxo de um determinado produto fica mais fácil de 

ser compreendida. 

Realizar o fluxo de material e o fluxo de informações é bastante importante 

e de acordo com Cruz (2013), isso permite observar os tempos de espera, de 

transporte e de setup, além da quantidade de pessoas e materiais envolvidos. O autor 

Riani (2006) também afirma que a utilização dessa análise possui a finalidade de obter 

um fluxo contínuo, orientado pelas necessidades dos clientes, desde a matéria prima 

até o produto acabado. 

De acordo com a autora Werkema (2006), essa ferramenta documenta e 

apresenta visualmente o fluxo através de símbolos gráficos, incluindo a sequência e 
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o movimento de informações, materiais e ações. A autora continua explicando que o 

mapeamento pode auxiliar em várias atividades, como: localização e separação das 

atividades que agregam ou não valor para o cliente; visualização dos relacionamentos 

entre as atividades, informações e fluxos de material; entendimento e geração de 

consenso sobre o verdadeiro estado da organização; entre outras.  

Os símbolos adotados para realizar o fluxo das atividades estão ilustrados 

no quadro 1. 

Quadro 1 - Símbolos do Fluxo 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para finalizar, Werkema (2006) destaca que o mapeamento deve ser 

conduzido por um líder que possua uma visão global da empresa e que possa 

posteriormente implantar melhorias, independente de fronteiras departamentais. O 

mapeamento também pode apontar problemas na instalação do layout ou na 

localização dos equipamentos, tornando necessário mover esforços para um novo 

estudo do arranjo físico atual da empresa. 
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3 METODOLOGIA 

3.1. Natureza da pesquisa 

O presente trabalho atenta-se ao processo interno de maneira geral. A 

caracterização da pesquisa como qualitativa é explicada por Oliveira (2011) que o 

ambiente natural é a fonte direta de dados e todo o material obtido é rico em 

descrições de pessoas, situações, acontecimentos, desenhos, documentos e 

fotografias. 

A pesquisa procura entender completamente o caso estudado levando em 

consideração todos os dados coletados dentro da empresa estudada e com o intuito 

de compreender o problema. Pode-se concordar com o autor quando ele completa 

dizendo que a pesquisa qualitativa se preocupa muito mais com o processo do que 

com o produto, buscando capturar a essência do fenômeno e com um trabalho direto 

e intensivo em campo.  

Então, o universo que a pesquisa deseja alcançar é apenas os funcionários 

contratados pela empresa em questão. Porém, o estudo envolverá nos dados apenas 

uma amostra desse universo, que são os funcionários dos setores relevantes para o 

desenvolvimento do estudo. 

3.2. Objetivos da pesquisa 

De acordo com Gil (2008), a preocupação central de uma pesquisa 

explicativa é identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. O autor também explica que a pesquisa exploratória tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema para torná-lo mais 

explícito, mas seu foco principal é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

hipóteses. 

Ressalta-se que este trabalho contempla um propósito de entender e 

compreender o fenômeno estudado de forma que seja explorado o máximo de 

informações possíveis, mas que possam ser explicadas e modificadas para gerar um 

resultado satisfatório.  

Para adquirir um conhecimento completo do processo produtivo por inteiro 

da fábrica, de início será realizado um estudo exploratório no chão de fábrica. Em 

seguida serão realizadas visitas com o intuito de identificar as perdas realizadas na 

produção. Nessas visitas ocorrerão, de início, coletas de dados para a realização do 
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estudo através de observações e anotações sobre o dia a dia das atividades 

desenvolvidas, mas sem interver no processo. 

3.3. Procedimento da pesquisa 

Segundo o autor Severino (2007), a pesquisa-ação visa interferir na 

situação, além de compreender, com a intensão de alterar a situação, realizar um 

diagnóstico e propor mudanças que leve a um aprimoramento das práticas 

vivenciadas.  

Como a atual pesquisa, além de entender e compreender o fenômeno, 

precisa modificar a realidade do campo, ela é caracterizada como pesquisa-ação. 

Uma vez que o estudo busca atingir um resultado ótimo. 

Pode-se resumir o procedimento da pesquisa analisando apenas a figura 

11. No primeiro momento serão realizadas algumas visitas ao chão de fábrica da 

empresa apenas com o intuito de observar e conhecer a estrutura atual do layout, 

exposto no primeiro objetivo específico.  

Em sequência, será realizado um questionário contendo três perguntas 

para os funcionários presentes no dia e que participam diretamente da fabricação dos 

produtos, excluindo estoquistas, montadores, motoristas e auxiliares administrativos. 

Ou seja, o questionário será aplicado com apenas uma amostra. O intuito desse 

questionário é facilitar a construção de um fluxograma que ajudará na identificação 

dos desperdícios. Essa identificação está exposta no segundo objetivo específico. 

Também será realizado uma cronometragem dos tempos de transportes 

dos produtos para ajudar na confecção do layout produtivo atual e futuro. O desenho 

do layout atual é o próximo passo do estudo. Com ele será possível estudar melhor o 

problema principal e buscar os benefícios adequado para a construção da proposta 

de arranjo físico. Esse passo está exposto no quarto objetivo específico da pesquisa. 

Após isso, será feita a escolha do tipo de layout adequado para a produção 

da empresa. E como consequência, será desenvolvido uma proposta de melhoria com 

um novo layout que solucione o problema central e atingindo o último objetivo 

específico trabalhado nesse estudo. 
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Figura 11 - Estrutura do trabalho 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

3.4. Caracterização da empresa 

A empresa escolhida para o estudo é uma indústria metalúrgica fabricante 

de luminárias, localizada na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, 

no Estado do Ceará. A empresa está no mercado há 20 anos e começou apenas 

revendendo produtos de outros fabricantes da sua região. Com o tempo, o negócio foi 

crescendo e se viu na situação de aumentar a quantidade de produtos envolvidos no 

processo de venda. Surgiu a oportunidade de fabricar o que era vendido para 

conseguir diminuir custos de compra, custos de frete, atender a demanda local mais 

facilmente, e para aumentar a sua carteira de clientes localizados fora do Estado. 

A empresa estudada produz e vende luminárias para uso doméstico, para 

a iluminação de áreas públicas e para jardins. Inclui-se, também, a confecção de 

postes para alguns tipos de luminárias, como por exemplo, luminária pública de rua e 

de estacionamento. Devido ao seu portifólio estendido, aproximadamente onze linhas 

de produtos e algumas com mais de 20 variações, e a aceitação de itens sob 

encomenda, a fábrica possui uma grande variedade de produtos que são fabricados 

em pequenos lotes para atender a um determinado pedido. Algumas vezes, a 

produção é apenas para estoque. 

O produto mais fabricado e com mais variações de demanda é exatamente 

o poste. Uma vez que a empresa possui um catálogo de postes disponíveis para 

venda e aceita pedidos sob encomenda. Ou seja, apesar de possuir basicamente o 

mesmo fluxo entre os processos de produção dos postes, existem algumas etapas 

que são acrescentadas em alguns modelos. A mudança das etapas acontece porque 

as especificações desses produtos encomendados nem sempre são previsíveis. 

A área destinada para fabricação foi projetada com uma capacidade 

determinada para atender a demanda existente quando a empresa começou a crescer 

e decidiu produzir, mas com espaço para um possível aumento produtivo. Ou seja, a 
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área utilizada no início se resumia a um galpão com dimensões de 10m x 30m. 

Atualmente, a fábrica conta com dois galpões de 10m x 30m, um galpão de 10m x 

33m e um galpão pequeno de 15m x 5m.  

Durante o aumento das vendas e da produção, a fábrica cresceu e se 

adaptou às mudanças na forma mais rápida e prática para o momento. Desde então, 

mesmo com as mudanças de demanda e tipos de produtos, o chão de fábrica continua 

da mesma maneira que foi construído há muitos anos. Pode-se visualizar o tamanho 

do terreno na Figura 12. 

 

Figura 12 - Extensão do terreno da fábrica atual 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

 

Por possui um nicho de consumidores bem fechado, como exemplo de 

construtoras e incorporadoras, a demanda e as especificações desse tipo de produto 

podem ser consideradas bastante variáveis. Cada pedido contém dimensões e cores 

diferentes. Muitas vezes os pedidos são de acordo com os projetos pré-desenhados 

por arquitetos.  

Uma única empresa pode fazer cinco pedidos durante um mês, mas isso 

não quer dizer que os cinco pedidos irão para o mesmo projeto. Se o projeto ou as 

especificações forem iguais, os postes são produzidos de uma vez. Caso as 

especificações sejam diferentes, é necessário programar a produção de cada tipo. 
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Toda essa movimentação e fabricação deve seguir um fluxo livre e coerente 

para evitar que a empresa não saia perdendo ao rodar a produção desses itens 

diferentes. De forma a coletar dados referentes à situação em que o chão de fábrica 

está organizado e como o fluxo dos materiais está fluindo, foi necessário realizar 

várias visitas no local estudado. 

 

3.5. Restrições 

No começo do estudo, a direção da empresa disponibilizou uma lista de 

restrições para o desenvolvimento do trabalho, sendo elas: 

1. Toda a produção de postes deve ser concentrada na mesma área, gerando 

uma célula de produção. 

2. A nova área destinada para a produção dos postes possui 400 m². 

3. Deve-se reservar um espaço de 50 m² para uma nova máquina de pintura que 

será encomendada. Como consequência, a pintura em pó não será mais 

utilizada na produção de postes. 

4. No projeto não será necessário levar em consideração os estoques, pois terá 

um depósito apenas para matéria-prima e outro apenas para produto acabado. 

5. A fundição ficará separada de toda a produção, portanto não será necessário 

alocar no novo espaço. 

6. Levar em consideração a movimentação de postes de 16 metros. 

7. Os funcionários podem ser deslocados para outros setores no decorrer do dia. 

Então, deve-se incluir espaços para estoques temporários. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A princípio foram feitas duas visitas, em dias não consecutivos, ao local 

para tomar conhecimento do fluxo atual que os produtos percorrem, desde a entrada 

da matéria-prima até a saída do produto acabado para a expedição. Essas primeiras 

observações foram realizadas sem interver no processo produtivo.  

Pelo fato de a empresa possuir bastante produtos em seu portifólio, 

demandaria bastante tempo criar o fluxo de todos os produtos que passavam pelo 

chão de fábrica. Diante dessa situação, o autor decidiu conversar com o gerente da 

produção para juntos encontrar uma forma de facilitar esse estudo, mas sem 

prejudicar o andamento da produção. Depois de analisar as opções, ficou acordado 

com o autor fazer três perguntas para os funcionários que mais se queixavam da 

situação de desgaste físico.  

A fábrica possui 20 funcionários em sua produção: dois funcionários no 

setor de corte de peças grandes; um funcionário no setor de corte de peças pequenas; 

seis funcionários na usinagem, sendo um funcionário apenas para o usinagem em 

torno mecânico; três funcionários na pintura, sendo um na pintura liquida e dois na 

pintura em pó; quatro funcionários na montagem; um funcionário na embalagem; um 

funcionário responsável apenas pela expedição de materiais; e dois funcionários 

estoquistas que ajudam na expedição e recebimento de materiais. 

No dia escolhido para a realização do questionário, alguns funcionários 

faltaram, como: um funcionário do corte; um funcionário da usinagem e. Alguns outros 

não participaram por não haver queixa registrada sobre o problema de pesquisa, 

como: o funcionário do corte de peças pequenas; um funcionário da pintura em pó; 

um funcionário da usinagem; e um da montagem. Então, o questionário foi realizado 

apenas para uma amostra, sendo apenas 13 funcionários. 

Para um melhor entendimento, segue uma breve explicação de alguns 

componentes citados no questionário: 

• As pétalas são as partes de um poste onde ficam as instalações 

elétricas, como fiações e lâmpadas, geralmente utilizadas em 

iluminação pública de rua ou jardim. A figura 13 mostra uma pétala 

aberta e ao fundo uma pétala fechada. 
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Figura 13 - Pétalas de postes 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

• As aletas são partes de alumínio das luminárias calhas de teto que, 

dependendo da quantidade e do ângulo, auxiliam no conforto visual da 

iluminação. Exemplo na figura 14. 
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Figura 14 - Tampas aletadas de luminária 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

• As bases dos postes podem ser de alumínio ou de ferro. As bases de 

ferro (figura 15) são produzidas através de chapas de aço galvanizado 

cortas e soldadas. Geralmente, as bases de alumínios são preparadas 

na fundição (figura 16). 
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Figura 15 - Base de ferro 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 16 - Base de alumínio 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

O questionário foi aplicado no dia 15 de setembro de 2019, antes do início 

das atividades matinais para que não houvesse interrupções durante alguma etapa 

de processamento. Para não haver conflito de interesses foram colocadas letras do A 

ao M no lugar dos nomes dos funcionários, preservando assim suas identidades. A 

maioria dos operários responderam sem nenhum problema todas as questões, porém 

três preferiram não registrar todas as suas opiniões ou ponto de vista e essa decisão 
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foi respeitada pelo autor. As perguntas podem ser visualizadas juntamente com as 

respostas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Questionário 

Empresa: LCG Rosas 

Luminárias

Motivo: Funcionários 

reclamam de excesso de 

movimentação

Data: 15/09/2019

Qual processo/atividade 

consome mais o seu 

tempo?

Qual processo/atividade 

causa mais desgaste 

físico?

Qual processo/atividade 

você desejaria 

melhorar?

Corte A Corte de aletas
Transportar a matéria-

prima

Distância do estoque da 

matéria-prima

B
Esperar as peças da 

fundição
Espera Distância dos setores

C
Esperar as peças do setor 

anterior
-

Tamanho da porta para 

facilitar a passagem do 

material ou produto.

D
Transportar o material 

para o próximo setor
Transportar o material Distância dos setores

E

Buscar as matrizes da 

maquina e a matéria-

prima

Transportar os insumos Distância dos setores

F
Pintar postes de 12 

metros

Virar os postes grandes 

na pintura

Local de secagem dos 

postes

G Acabamento das pétalas Transportar as pétalas

Diminuir a distância da 

fundição para a pintura 

e da pintura para a 

montagem.

H
Montar luminárias 

aletadas
Dobrar as aletas

Distância dos itens de 

montagem

I
Preparar a base de postes 

de ferro 

Soldagem e acabamento 

de base de ferro

Aumentar o espaço para 

movimentar postes 

grandes dentro do 

deposito

J
Esperar as peças do corte 

ou usinagem
- -

K Separar as pétalas Encaixotar -

L
Carregar os postes até o 

caminhão

Transportar postes 

acima de 6 metros
Postes

M
Carregar os postes até o 

caminhão

Transportar postes 

acima de 6 metros
Transporte dos postes

Expedição / 

Estoque

Funcionários

Questionário

Usinagem

Pintura

Montagem

 

Fonte: Autor (2019) 
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Na primeira pergunta do questionário que fala sobre tempo envolvido na 

função houve três respostas relacionadas à espera de material de outro. Um 

funcionário citou a espera de peças que passam pela fundição, e essas peças sempre 

são destinadas a fabricação dos postes. As pétalas também foram citadas em duas 

respostas. Mais outros quatros funcionários deram respostas envolvendo postes. Ou 

seja, sete respostas relacionadas a um produto base que é o poste. 

Na segunda pergunta focada no desgaste físico, a atividade de transportar 

os materiais foi a mais respondida. Dentre onze funcionários que responderam essa 

pergunta, cinco envolveram alguma atividade relacionada a poste. 

A terceira e última pergunta buscava envolver mais o ponto de vista dos 

trabalhadores em relação a suas atividades desenvolvidas durante o dia. No total de 

onze respostas obtidas com essa pergunta, seis estavam relacionadas a distâncias 

das etapas de produção que envolvem os postes. 

Com esse questionário foi possível perceber que a produção dos postes é 

uma das atividades que mais gera desconforto e desgaste no dia a dia dos 

trabalhadores. Uma vez que foi o produto mais citado em todas as três perguntas. 

Diante disso, a fabricação desse produto se tornou o ponto principal para uma 

proposta de melhoria. 

O próximo passo é a construção do fluxo desse produto. A coleta de dados 

foi realizada diretamente nos setores e nas etapas de produção através de uma 

observação simples e para a elaboração de um fluxograma multifuncional desenhado 

no software Microsoft Visio Premium 2016. O fluxograma é utilizado durante todo o 

estudo. Em cada etapa do trabalho acrescenta-se mais informações de forma a 

melhorar e complementar o fluxo do processo.  

Esse estudo serve para entender o caminho convencional e as demais 

movimentações que o produto realiza no chão de fábrica. Assim, verifica-se as 

situações que podem ocasionar atrasos ou mesmo interrupção no fluxo linear da 

produção, além de aumentar os custos envolvidos.  

As informações coletadas pelo autor presencialmente foram sobre postes 

da linha de iluminação para jardim. A empresa informou que o fluxo desse produto é 

o mais complexo, pois ele possui duas variações de composição: ser de ferro ou ser 

de alumínio; e possui variações de tamanhos: entre 4 a 12 metros. Se o poste for de 

ferro, ele segue uma linha de produção contínua onde todas as suas partes são 
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cortadas e soldadas no mesmo galpão, seguindo para outro apenas na etapa de 

pintura e embalagem.  

No entanto, se o poste for de alumínio segue outra linha de produção e 

ficam dependendo da liberação da fundição para seguir com o processo. A fundição 

das peças é feita em areia e demora certa de 3 a 5 dias para ficar pronta. As peças 

são fundidas e pintadas separadamente e em galpões diferentes. Após isso, as peças 

seguem para outro galpão para ocorrer toda a montagem do produto. Na figura 17 

pode-se observar o fluxograma dos postes montado ainda no chão de fábrica durante 

a realização da terceira visita. 

Figura 17- Fluxograma Multifuncional dos postes 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Na fábrica ocorrem muitas produções que posteriormente viram 

armazenagem. Isso ocorre devido a quantidade produzida que geralmente está acima 

da demanda para aproveitar o tempo empregado na atividade, os espaços nos moldes 

da fundição e não deixar sobras da matéria-prima.  

Um ponto forte que foi observado no estudo é que a maioria dos 

funcionários da fábrica são multifuncionais. Isso ajuda bastante na mudança das 

demandas. Se algum departamento necessitar de ajuda e algum outro setor 

apresentar ociosidade, será possível realocar o funcionário ocioso para auxiliar em 

algum outro setor que esteja sobrecarregado. 

Outro ponto importante notado durante as visitas foram os estoques 

temporário utilizado. Cada setor possuía de 1 a 3 pilhas de materiais esperando no 

canto do galpão ou ao lado do maquinário. Esse tipo de estoque é bastante utilizado 

em fábricas quando as peças estão esperando a próxima etapa de processamento. 

Com a figura 18 é possível avaliar a quantidade de estoques temporários. A maioria 

dessas peças são materiais liberados pela fundição. 

Figura 18 – Estoque temporário na fábrica 

 

Fonte: Autor (2019) 
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As peças estocadas na fábrica são resultantes da fundição, de peças em 

processamento ou de sobras, e, às vezes, chegam a ficar mais de uma semana no 

local. Vale relembrar a observação de produção empurrada, uma vez que foi 

produzida para aproveitamento ou por ordem superior sem destino preestabelecido. 

Como consequência se gera um desconforto visual, perda de espaço, custo de 

armazenamento e desgastes das peças.  

Posteriormente, as visitas (ao chão de fábrica) continuaram com o objetivo 

de completar o fluxo do produto com mais desperdícios, para esclarecer como esse 

fluxo de informações se estendia ao longo do processo. 

 

4.1. Identificação do desgaste físico 

Para facilitar o entendimento dos processos e atividades que geram 

desgaste físico e incomodam os trabalhadores no dia a dia é preciso mais que uma 

observação. Realizar o questionário auxiliou bastante nesse entendimento de 

identificar o parâmetro de esforço dos funcionários. Visto que ao ter necessidade de 

conhecer o comportamento de um indivíduo, perguntar sobre o ponto de vista no posto 

de trabalho pode influenciar nos resultados de um estudo. 

Com as observações e o questionário aplicado, foi possível notar os 

desperdícios de transporte de materiais, movimentação humana e espera por 

material. Isso ocorre, principalmente, nos postes, mesmo que as distâncias 

percorridas com esses não tenham sido consideradas. Contudo, para complementar 

os dados e enriquecer o estudo, foram coletados alguns tempos relacionados aos 

transportes citados pelos funcionários.  

Para coletar os tempos foram utilizados um cronômetro e os operadores 

responsáveis pelas atividades simularam as movimentações dos materiais durante a 

visita do autor. Pode-se observar esses tempos em segundos no quadro 3. Os postes 

citados no quadro 3 podem ser de alumínio, que pesa aproximadamente 5 quilos e 

podem ser de ferro, que pesa aproximadamente 30 quilos. Os dois tipos chegam dos 

fornecedores em tamanho padrão de 6 metros. O quadro está organizado em ordem 

crescente de tempo gasto para exercer as atividades. 
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Quadro 3 - Tempos de transporte 

Item Atividades
Tempos em 

segundos

Qtd de 

funcionários

Qtd de 

material

1
Transporte de postes de 12 metros 

prontos
112 3 1

2
Transporte de poste de 12 metros 

para a pintura
92 3 1

3 Recebimento de postes no estoque 67 2 1

4
Transporte de postes de 6 metros 

prontos
59 2 1

5
Transporte de poste de 6 metros 

para a pintura
58 2 1

6 Transporte de pétalas para a pintura 24 1 2

7
Buscar/procurar matrizes da 

usinagem
21 1 1

8
Transporte de postes do estoque 

para o corte/solda/furação
14 2 1

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Pode-se perceber que o transporte dos postes é bastante demorado. Isso 

acontece devido ao peso do produto, que pode variar entre 5 a 10 quilos se for de 

alumínio e de 30 a 60 quilos se for de ferro, e as manobras que devem ser feitas com 

o material durante a passagem em algumas áreas da fábrica. Por exemplo, um poste 

de 12 metros será bem mais difícil de deslocar do que um poste de 6 metros. 

Um fator que impacta no aumento desse tempo de transporte é justamente 

a distância. Se os setores fossem mais próximos, os tempos seriam menores. Como 

consequência, o desgaste físico dos trabalhadores também seria menor.  

Após reunir todos os dados apresentados, foi realizado um esboço do 

cenário produtivo atual. Esse passo possui o intuito de demonstrar com mais 

visibilidade o estado atual do arranjo físico da fábrica, o fluxo do produto e as 

distâncias percorridas.  

Para isso foi utilizado o software Microsoft Visio Premium 2016 para 

mapear os processos presentes e, posteriormente, desenvolver o projeto do arranjo 

físico futuro. Vale ressaltar que a pintura em pó não foi considerada no mapeamento 

e no fluxograma. Essa decisão foi tomada pela direção da empresa e a justificativa 

consta na seção 3.5, item 3, previamente apresentada neste trabalho. 
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Pela visualização da figura 19, pode-se identificar o fluxo cruzado entre os 

processos atualmente, as divisões dos galpões e a distância entre eles que é 

percorrida pelos trabalhados carregando os materiais. O quadro 4 ajuda na 

identificação dos fluxos. 

Figura 19 - Planta Baixa 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 4 - Legendas do fluxo de postes 

Número Descrição

1 Armazenagem de matéria prima (Postes de 6m)

2 Armazenagem de pétulas fundidas

3 Armazenagem de topos fundidos

4 Armazenagem de bases fundidas

5 Mesa de solda

6 Mesa de corte

7 Furadeira

8 Mesa de acabamento das pétulas, postes, bases e topos

9 Suporte para pintura liquida de postes, pétalas, bases e topos.

10 Armazenagem de pétalas lixadas

11 Armazenagem de materiais da pintura

12 Área externa destinada a secagem

13 Mesa de montagem

14 Mesa de embalagem

15 Armazenagem de produto acabado e embalado

16 Armazenagem de vidros

17 Cabine de pintura a pó

18 Máquina de pintura em pó

19 Fundição de peças diversas

20 Área de recebimento e entrega de materiais

21 Armazenagem de matéria prima em geral  

Fonte: Autor (2019) 

 

4.2. Escolha do layout 

Primeiramente, a matéria-prima utilizada nos postes é guardada parte no 

primeiro galpão e a outra parte no último galpão da fábrica. O galpão destinado para 

a preparação dos postes é o mesmo em que os tubos ficam armazenados, mas a 

pintura se localiza em um terceiro galpão um pouco mais afastado e pequeno. Por fim, 

os postes são embalados em um quarto galpão, este fica localizado perto da entrada 

de mercadorias da fábrica. 

A ideia inicial para a solução adequada é agrupar todas essas partes de 

produção que estão dispersas em um único espaço. Esse primeiro passo já atenderia 

a primeira restrição imposta pela empresa na seção 3.5, item 1. Além do mais, 

diminuiria o tempo de movimentação entre os galpões, minimizando assim os 

transportes excessivos de materiais. 

O segundo passo é transformar toda a produção em um único fluxo, 

evitando que as etapas se cruzem. O fluxo se tornaria mais livre e menos cansativo 

para os trabalhadores. Com essa mudança, pode-se até reduzir as esperas por 
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material em processamento, uma vez que as atividades estarão mais próximas e 

organizadas. 

Diante dos dados coletados, das informações obtidas e do desenho do 

layout do chão de fábrica atual, pode-se perceber que existe uma grande perda com 

deslocamentos e transportes de produtos. Uma vez que o produto levado em questão 

nesse estudo é pesado, entende-se o motivo da fadiga em demasia dos funcionários. 

Os postes podem sofrer variações em suas especificações de acordo com 

o pedido do cliente, como cor e tamanho. Mas, as suas etapas de processamentos só 

possuem duas variações, que está relacionada a sua composição. Os postes só 

podem ser de ferro ou de alumínio. Então, o arranjo físico por processo se encaixa 

muito bem nesse tipo de produção. 

 

4.3. Proposta de layout 

Em frente a todas a informações expostas e considerando as restrições 

impostas pela empresa, pode-se chegar a uma proposta do arranjo físico. O novo 

espaço disponibilizado será um único galpão, o que facilita tornar o fluxo do produto 

mais linear. 

A área atual ocupada pela produção de postes é de um galpão com as 

medidas 10m x 30m, um outro galpão de 10m x 5m e parte de um terceiro galpão 

onde fica armazenado parte da matéria-prima. Totalizando uma área de produção de 

aproximadamente 350m² e sem contar com o estoque. O novo galpão possui 400m² 

disponível para alocar os equipamentos, com uma sobra de 50m² para a aquisição de 

uma nova máquina de pintura. 

O espaço deve encaixar toda a produção de forma otimizada. A existência 

da restrição que informa a exclusão de estoques e da fundição no projeto, gera uma 

facilidade para alocar os equipamentos. Uma vez que acaba sobrando mais espaço 

para designar as disposições das máquinas. 

Outro ponto importante na hora de construir o novo layout é a redução dos 

desperdícios citado na seção 2.2.1 deste trabalho. Um dos principais objetivos desse 

estudo é justamente reduzir os tempos gastos em transportes e movimentação de um 

galpão para o outro e os desgastes físicos dos trabalhadores enquanto realizam as 

atividades.  

O Lean Manufacturing possui como uma de suas diretrizes a eliminação de 

desperdício, com o intuito de ficar apenas o valor do serviço. Como foi possível ver na 
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cronometragem e na planta baixa do layout atual da empresa, existe uma 

movimentação de pessoas e de materiais que podem ser reduzidas. O tempo que o 

material demora para chegar na próxima etapa de processamento causa, algumas 

vezes, um desperdício de espera no setor quando ele fica ocioso. O autor Dennis 

(2008) explica na seção 2.2.1.1. que a espera aumenta o lead time do produto. Ao 

reduzir essa espera, o estudo atinge a terceira diretriz do Lean Manufacturing que é 

exatamente reduzir o lead time para que os pedidos cheguem mais rápido aos 

clientes. Assim como, menos tempo gasto na produção mais rápida a produção será. 

Após atender todas as restrições e dar importância a todas as informações 

do estudo, o autor foi testando todas as opções de alocar os equipamentos no novo 

espaço, levando em conspiração também a diretriz do Lean Manufacturing que fala 

sobre nivelar o fluxo reduzindo as variações. Todo o maquinário deveria ser instalado 

de forma que os trabalhadores pudessem se locomover e transportar os materiais de 

forma livre, sem precisar ficar desviando de outros setores. Distribuindo o espaço e 

as atividades para que o fluxo ficasse ininterrupto. 

Ou seja, o autor foi alocando os equipamentos de forma que a produção no 

galpão seguisse uma linha contínua e que o produto ficasse sem cruzar com uma 

etapa que não fosse o próximo posto de processamento.  

Ao levar em consideração o bem estar dos trabalhadores e a forma como 

eles pensam sobre a execução das atividades, pode-se dizer que é uma redução de 

desperdício de potencial humano. Quando o trabalhador exibe seu modo de pensar, 

sua ideia ou seu ponto de vista e a empresa não aproveita é considerado um 

desperdício. Porém, quando essa ideia ou ponto de vista passa a ser aproveitado, o 

desperdício está sendo reduzido e, como consequência, o trabalhador se sente mais 

valorizado. 

O resultado da proposta de layout é apresentado na figura 20.  
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Figura 20 - Proposta do Arranjo Físico 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 As mudanças foram enumeradas de acordo com o fluxo do produto e pode 

ser observada a legenda de cada etapa na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Legenda da proposta de layout 

Número Descrição

1 Mesa de corte

2 Furadeira

3 Mesa de corte

4 Armazenagem de bases fundidas

5 Armazenagem de pétulas fundidas

6 Armazenagem de topos fundidos

7 Mesa de acabamento das pétulas, postes, bases e topos

8 Armazenagem de pétalas lixadas

9 Suporte para pintura liquida de postes, pétalas, bases e topos.

10 Armazenagem de materiais da pintura

11 Bancada de montagem  

Fonte: Autor (2020). 
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O novo galpão possui duas portas. Para aproveitar melhor essas 

passagens, ficou destinada uma porta para a entrada de material e a outra porta para 

a saída do material. A intenção é evitar que os materiais se cruzem e apenas sigam 

um fluxo. Entre as duas portas foi designado uma área livre para facilitar a 

movimentação dos postes. 

Os tubos antes armazenados dentro do galpão de produção foram retirados 

da proposta, deixando apenas espaços para possíveis produtos em espera para a 

próxima etapa. Ou seja, o estoque ficou apenas para as peças em processamento, 

como as bases, os topos, as pétalas e os materiais necessários para a realização da 

pintura líquida.  

A área descrita como reservada será a localização da nova máquina de 

pintura adquirida pela empresa. Esse espaço já inclui toda a movimentação 

necessária para a configuração da máquina e as medidas foram fornecidas pelo 

desenvolvedor do produto. 

A secagem do material, que antes era feita na parte externa e ao ar livre, 

sofria bastante em algumas épocas do ano. Os operadores da pintura costumam 

colocar os postes pintados para secar do lado de fora do galpão, no chão, por terem 

apenas duas mesas de pintura dentro do galpão. O tempo de espera de secagem 

entre as duas demãos de tinta que o produto leva é de 25 a 30 minutos. Esse tempo 

é suficiente para pintar a outra peça que está na segunda mesa. Mas o tempo de 

secagem total é de 4 horas. 

Quando as chuvas são bastante constantes, a produção atrasava por não 

ter outro espaço para os materiais secarem dentro do galpão. Na proposta foram 

acrescentadas mais mesas de pinturas para o material possa secar na própria mesa 

enquanto o funcionário pinta outras peças. A ideia é evitar mover o material, tanto pelo 

conforto do trabalhador, como para aproveitar mais o tempo inserido nessa etapa. 

A montagem e a embalagem dos postes eram realizadas em um galpão 

simultaneamente com as outras peças pequenas da fábrica. Nessa proposta de 

layout, a montagem e a embalagem se localizam juntas em um único balcão e dentro 

do espaço destinado a produção. 

Os postes que antes demoravam cerca de 14 a 92 segundos, de acordo 

com a cronometragem da seção 4.1, para chegar nas próximas etapas de 

processamento, agora percorre um fluxo único e sem interrupções. As atividades 

estão todas concentradas em um único espaço e toda a matéria-prima estará disposta 
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na porta de entrada. A expedição sempre receberá o material pela porta de saída do 

galpão. 

Para adequar a operação dessa forma, foi utilizando o princípio Lean 

Manufacturing de melhoria contínua e eliminação de desperdício de transporte e 

espera. O processo de otimização do chão de fábrica partiu de uma produção com 

vários pontos de etapas de processos para um único ponto. O produto passava por 

quatro galpões para sofrer todas as suas etapas de processamento. Em algumas 

atividades de transporte de materiais, um funcionário precisava percorrer longas 

distâncias sozinho e segurando material pesado, como as pétalas. 

A eliminação de desperdício começou com a redução de transportes entre 

essas atividades. Pode-se perceber que os setores estão mais próximos e área de 

movimentação dos postes está bem livre para que dois funcionários se desloquem 

sem muito esforço.  

 

4.4. Restrições atendidas 

No início da pesquisa foram expostas sete restrições que a empresa 

disponibilizou. Ao decorrer do estudo, essas restrições foram levadas em 

consideração e atendidas na elaboração da proposta de arranjo físico. 

A primeira restrição era sobre a produção dos postes ser toda concentrada 

em um único galpão e foi atendida na proposta. A segunda restrição fala sobre a área 

de 400m² destinada a produção e na proposta pode-se ver que foi bem aproveitada 

em 350m². Deixando apenas a área de 50m² para a nova máquina de pintura que é 

exigida na terceira restrição. Assim como a exclusão da pintura em pó da produção. 

A quarta restrição pede para não levar em consideração os estoques de 

matéria-prima e de produto acabado. Essa restrição existe pois a empresa planeja 

concentrar toda a matéria prima em um único estoque e todos os produtos acabados 

em outro estoque. Na proposta, pode-se ver a porta de entrada de matéria-prima e de 

saída de produto acabado justamente para atender essa restrição. 

A quinta restrição explica que a produção ficará separada da fundição, por 

isso não será levada em conta no estudo. A fundição precisa de uma área grande para 

alocar os moldes de areia e o forno que chega a altas temperaturas. Isso decorre, 

também, de uma medida de segurança. 
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A sexta restrição pede para levar em consideração a movimentação de 

postes de 16 metros. Ou seja, a produção precisa de espaço para locomover grandes 

postes, por isso existe uma área para movimentação na proposta. 

A sétima restrição deixa claro a necessidade de espaços para estoques 

temporários. A maioria dos funcionários da fábrica não são exclusivos de um setor, 

assim, eles podem ser movidos para qualquer função ao longo do dia, o que 

dependerá da necessidade do momento. 
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5 CONCLUSÃO 

Os dados apresentados neste estudo são todos reais. A coleta foi realizada 

diretamente na fábrica estudada e com autorização dos superiores responsáveis e do 

diretor da empresa. A proposta de layout desenvolvida neste trabalho inclui todas as 

etapas de produção do produto selecionado através das observações e do 

questionário aplicado. 

Uma das finalidades do estudo é trazer para a empresa um aumento em 

sua produtividade diária e, principalmente, na produtividade de seus colaboradores. 

Através da técnica de estudo de layout foi possível adequar o processo produtivo de 

forma linear e sem interrupções em seu fluxo.  

O presente trabalho espera contribuir não somente para uma melhoria 

interna na empresa e para o bem-estar no dia a dia dos trabalhadores, mas também 

para a comunidade acadêmica da Engenharia de Produção. A pesquisa contribui, 

principalmente, para a formação acadêmica do autor, já que foi possível aplicar na 

prática as técnicas aprendidas durante o curso. 

Utilizando os conceitos e aplicações do Lean Manufacturing foi possível 

alcançar uma proposta de arranjo físico mais adequado para a idealização da 

empresa, mas levando em conta a realidade. A produção está preparada para atender 

a demanda sem causar tanta fadiga nos funcionários.  

O produto em processamento agora será transportado minimamente. Sua 

movimentação será para a próxima etapa, que estará ao lado da etapa anterior, ou 

para o estoque. Além de reduzir os transportes dos materiais e do próprio produto em 

processamento, as atividades de movimentação que não agregam valor foram 

eliminadas. Como consequência, espera-se que o tempo de produção do produto 

reduza, fazendo com que a quantidade fabricada em um dia de trabalho aumente. 

Vale ressaltar que ao modificar um arranjo físico, espera-se que as 

mudanças possam ir além de um aumento de peças processadas por dia. Os custos 

de produção, a qualidade do serviço e a confiabilidade também podem sofrer 

alterações. Ao atingir uma melhoria nesses pontos internos da empresa, pode-se 

obter uma satisfação maior dos consumidores finais. 

Por fim, o layout proposto foi apresentado para a direção da empresa e 

aceito para implantação. Espera-se reduzir a fadiga dos colaboradores e aumentar o 

bem-estar e a satisfação durante a execução das atividades. Com isso, pode-se obter 

um aumento na qualidade dos processos. 
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O autor pretende dar continuidade nesse trabalho, mas aplicando o estudo 

em outras áreas da empresa. A intenção é executar esse estudo de layout nas 

atividades de produção de outras peças de iluminação que estão presentes no 

portifólio da empresa.  

Em razão ao momento de pandemia do Covid-19, o acesso a fábrica ficou 

restrito. Até a finalização desta pesquisa a circulação de pessoas no local ainda se 

manteve privada. Diante desse cenário, não foram abordados todos os aspectos de 

redução de desperdícios nesse trabalho, mas espera-se progredir o estudo assim que 

a situação normalizar. As distâncias entre os outros setores também serão 

trabalhadas com o intuito de reduzir a movimentação do restante da fábrica.  
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