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RESUMO

GAVIÃO JÚNIOR, Antonio Carlos. Planejamento De Arranjo Físico: Um Estudo De
Caso Em Uma Metalúrgica Situada No Oeste Do Paraná. 2016. Monografia
(Bacharel em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Medianeira, 2016.

Atualmente as empresas, devido ao rápido aumento de demanda, necessitam
aumentar sua eficiência para competir com empresas concorrentes. O arranjo físico é
um fator importante para eficiência operacional de uma empresa. Um bom
planejamento e organização dos processos produtivos oferecem um caminho para a
busca da eficiência. Neste contexto este trabalho teve como objetivo propor um novo
arranjo físico, para uma pequena empresa metalúrgica, baseado na metodologia SLP
(Systematic layout planning). No novo arranjo físico foram sugeridas mudança de
setores produtivos e remoção de materiais desnecessários para a produção. Concluiuse que o método SLP mostrou-se eficiente na criação do arranjo físico proposto.
Palavras-chave: Arranjo físico. SLP. Empresa metalúrgica.
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ABSTRACT

GAVIÃO JÚNIOR, Antonio Carlos. LAYOUT PLANNING: ACASE STUDY IN A
METALLURGICAL LOCATED IN THE WEST OF PARANÁ. 2016. Monografia
(Bacharel em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Medianeira, 2016.

Today the companies, due to the rapid increase in demand, need to increase their
efficiency to compete with rivals companies. The layout is an important factor for the
operational efficiency of a company. Good planning and organization of the productive
processes offer a path to the search for efficiency. In this context, the objective of this
work was to propose a new layout for a small metallurgical company based on the SLP
(Systematic layout planning) methodology. In the new layout it was suggested to
change productive sectors and to remove unnecessary materials for production. It was
concluded that the SLP method was efficient in creating the proposed layout.
Palavras-chave: Layout. SLP. Metallurgical company.
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INTRODUÇÃO

A crescente concorrência global faz com que as empresas necessitem
reduzir prazos de entrega, aumentem o padrão de qualidade dos seus produtos e
reduzam custos. Para isto, as empresas devem estar constantemente revendo seus
procedimentos e abordagens gerenciais, bem como processos e produtos em uma
tentativa de adequá-los às necessidades do mercado.
Entre as diversas finalidades da implementação de um arranjo físico,
destacam-se: a otimização dos espaços dos setores produtivos, impactando na
redução dos tempos de produção, a satisfação dos funcionários e consequentemente
o capital financeiro. Portanto, com a escolha de um arranjo físico adequado as
empresas podem alcançar maior economia e produtividade.
Segundo Slack et al. (2009) uma das peças chaves na redução dos tempos
de produção é a reorganização dos recursos produtivos. Processos com longas rotas,
nas indústrias, não agregam valor aos produtos e favorecem atrasos e geração de
estoques. Um fluxo de materiais adequado reduz a velocidade de atravessamento
dos produtos.
Diversos autores como Slack et al. (2009), Moreira (2008) e Martins e
Laugeni (2005), classificam os arranjos físicos básicos em arranjo físico por processo,
arranjo físico posicional, arranjo físico celular e arranjo físico por produto, podendo
haver vertentes como o arranjo físico misto. Através destas linhas, os autores buscam
classificar os diferentes tipos de arranjos físicos, apresentando exemplos para facilitar
os gestores na organização do espaço da produção. Apontam também
características, vantagens e desvantagens de cada tipo de leiaute.
O método SLP, também denominado de carta de ligações preferenciais, é
uma ferramenta, utilizada para elaboração de leiaute, que analisa a relação de
importância entre as atividades ou áreas de uma dada empresa. Este método
trabalha com as seguintes variáveis: Produto (materiais), Quantidade (volumes),
Roteiro (sequência do processo de fabricação), Serviços de suporte e Tempo
(TURATI; FILHO, 2016; NEUMANN; MILANI, 2009). Segundo Silva (2012) os
procedimentos da metodologia SLP são amplamente utilizados no planejamento de
vários leiautes de sistema produtivos.
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Neste contexto, este trabalho tem como finalidade analisar e propor
melhorias no arranjo físico de uma empresa metalúrgica, localizada na região oeste
paranaense.
O trabalho está dividido em três partes. Na primeira parte é feita uma
revisão bibliográfica sobre arranjo físico. Na segunda parte são apresentados os
procedimentos metodológicos utilizados na construção de um novo arranjo físico para
a empresa metalúrgica. Finalmente, na terceira parte, apresentam-se os resultados,
a proposta de um novo leiaute e as considerações finais.

1.1

OBJETIVO DO TRABALHO

1.1.1 Objetivo Geral

Este trabalho teve como objetivo propor um novo arranjo físico, para uma
pequena empresa metalúrgica, baseado na metodologia SLP (Systematic layout
planning).

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Identificar o fluxo de materiais na metalúrgica.
b) Identificar e descrever o processo atual.
c) Analisar o leiaute atual.
d) Construir os fluxogramas de atividades.
e) Implementar, por meio do software Microsoft Visio, o novo leiaute.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

O arranjo Físico surge com a necessidade do ser humano em otimizar o
seu espaço. De acordo com Moreira (2008, p.239), “planejar o arranjo físico de uma
certa instalação significa tomar decisões sobre a forma de como estão dispostos,
nessa instalação, os centros de trabalho que aí devem permanecer”.

2.1

HISTÓRIA DO ARRANJO FÍSICO

Segundo Netto e Tavares (2006) os empreendimentos que foram criados
no século XVIII apresentavam total descaso com os funcionários. Jornadas
excessivas de trabalho, insalubridade e falta de ambientes arejados na produção
faziam parte do cotidiano do trabalhador assalariado. Mesmo existindo uma mínima
preocupação com a alocação de rústicas máquinas e depósitos de produtos
acabados, o ambiente de produção era hostil aos empregados.
Com o advento da 2ª revolução industrial a sociedade se transformou.
Novas tecnologias e descobertas aconteciam e consequentemente produtos e
serviços eram gerados mais rapidamente. Maquinários tomavam conta do chão de
fábrica enquanto acontecia o êxodo rural nos grandes centros da Europa, criando
desemprego e grande oferta de mão de obra barata. Porém, havia grande insatisfação
com a forma com que eram tratados os trabalhadores, inúmeras correntes surgiram
para humanizar os meios de produção (NETTO; TAVARES, 2006).
No começo do século XX os estudos de Taylor e posteriormente a criação
da Ford dão um salto no entendimento do arranjo físico. Taylor foi o pioneiro em tratar
a administração como um sistema de estratégias que melhoraram a produção
americana. Ford então implementa, através das ideias de Taylor, em sua organização
Ford Motor Company as linhas de montagem, dividindo-as em subgrupos e
padronizando as peças (CORRÊA; CORRÊA, 2012).
No pós-guerra ocorre um impulso na economia japonesa. Surge os
conceitos do just in Time, conceitos estes que segundo Corrêa e Corrêa (2012) são
a produção certa na hora certa e a chegada das matérias primas no momento certo.
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Esta metodologia flexibilizou o arranjo físico adaptando-o para o conceito da
produção puxada, onde o pedido do produto chega para assim ser produzido.

2.2

HISTÓRIA DA METALURGIA

As Metalúrgicas surgem a partir da necessidade do ser humano em
manusear metais para facilitar seu dia a dia. Segundo Amortrat (2011) apenas no
século XVIII a metalurgia foi considerada uma ciência que estuda as propriedades
fundamentais dos metais, a fim de manipular melhor estes materiais. No século XIX
houve uma revolução no manuseio do ferro. Com a habilidade de produção de aço e
utilizando processos metalúrgicos, grandes parques de produção foram criados para
atender a demanda de aço, constantemente em crescimento. O produto barateou
através dessas novas técnicas.
No Brasil a metalurgia surge no período da colonização. Segundo
Landgraf, Tschiptschin e Goldenstein (2011) com a exploração canavieira no
nordeste do Brasil, artesões, ferreiros, caldeireiros e funileiros desembarcam no novo
mundo para auxiliar a exploração das novas terras conquistadas por Portugal. No
século XVIII surge a era de exploração do ouro brasileiro. A descoberta do ouro se
deu em Minas Gerais e criou a necessidade de interiorização do país. Neste período
o processo de manuseio metalúrgico do ouro era primitivo, utilizando o mercúrio para
facilitar a extração deste precioso metal.
O Brasil surge com as primeiras casas de fundição no século XIX. Os
adventos destes empreendimentos foram influenciados pelas guerras napoleônicas
na Europa, ocasionando a fuga da coroa real portuguesa para o Rio de Janeiro.
Embora a tentativa de acompanhar o mercado mundial no século XIX, o Brasil sempre
esteve atrasado tecnologicamente no setor metalúrgico. A produção brasileira neste
período esteve abaixo das grandes potências mundiais. Isso pode ser explicado
através da mão de obra escrava e a baixa qualificação profissional (LANDGRAF;
TSCHIPTSCHIN; GOLDENSTEIN, 2011).
Com a evolução das tecnologias novos problemas foram surgindo para as
atividades metalúrgicas. Com o advento das tecnologias nucleares novas ligas
metálicas foram criadas para ser mais resistentes a corrosão e radiação. Já nas
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tecnologias aeroespaciais a preocupação é a criação de metais de ligas leves com
resistência a diversos fatores externos (AMORTRAT, 2011).

2.3

TIPOS BÁSICOS DE ARRANJO FÍSICO

Segundo Slack et al. (2009) a partir da identificação do processo produtivo
é necessário caracterizar o tipo de arranjo físico necessário para a otimização da
produção ou do serviço. A maioria dos arranjos físicos enquadram-se nos tipos
básicos listados na Figura 1.

Figura 1: Tipos básicos de arranjos físicos.
Fonte: Slack et al. (2009, p. 184).

2.3.1 Arranjo Físico Funcional.

Slack et al. (2009, p. 186) explicam que o arranjo físico funcional, ou por
processo, “é assim chamado porque conforma-se às necessidades e conveniências
das funções desempenhadas pelos recursos transformadores que constituem os
processos”.
Segundo Martins e Laugeni (2005), o arranjo físico por processo é a
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alocação de equipamentos do mesmo tipo em setores determinados na linha de
produção, onde o produto vai percorrendo o seu caminho para o setor subsequente
independente de outros itens. O material, neste tipo de arranjo, muda de área
procurando os processos necessários seguintes.
Pessoas, produtos ou serviços pertencentes a este modelo de arranjo físico
movimentam-se de acordo com sua necessidade. Diferentes serviços e produtos
possuem roteiros diferentes, por isso a operação pode possuir uma característica mais
complicada no espaço do trabalho (SLACK et al., 2009).
Este tipo de arranjo pode ser encontrado em hospitais, supermercados,
bibliotecas, etc. Como exemplos, deste tipo de arranjo, pode-se citar uma fábrica onde
tem-se o setor “tornearia” na qual estão dispostos os tornos, no comércio onde há
setores para “moda feminina” ou “sapatos”, no varejo em que se tem áreas de
“congelados” ou “artigos esportivos” (Martins; Laugeni, 2005). A Figura 2 apresenta
um exemplo de arranjo físico por processo.

Figura 2: Exemplo de arranjo físico por processo
Fonte: Martins e Laugeni (2005, p. 138).
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2.3.2 Arranjo Físico Posicional.

Segundo Slack et al. (2009), no arranjo físico posicional, também conhecido
como arranjo físico de posição fixa, o produto alterado não se move entre os
maquinários. Isso pode ser explicado pelo fato de que o serviço ou o produto a ser
desenvolvido apresenta grandes proporções para ser conduzido entre os setores ou
é bastante frágil para ser transportado.
Martins e Laugeni (2005) acrescentam que no arranjo físico posicional o
produto fica imóvel por um período de tempo, enquanto o maquinário realiza as
modificações necessárias para a conclusão do serviço planejado. Este tipo de arranjo
é indicado para projetos únicos ou de baixa quantidade. Apresenta rendimento baixo,
contudo admite singularizar cada projeto com maior impacto na conclusão final
(CORRÊA; CORRÊA, 2012).
Observa-se estes arranjos em construções de edifícios, rodovias e
estaleiros na construção civil, fabricações de navios e aviões em projetos específicos,
produção de transformadores elétricos e turbinas e até produção de obras de arte
(MARTINS; LAUGENI, 2005).
O sucesso do arranjo físico posicional está intrinsecamente ligado ao
cronograma de movimentação de materiais, pessoas e prazos de entregas.
Geralmente o espaço é reduzido para reservar lugares para todos os maquinários e
colaboradores que necessitam acessar à área de trabalho. Estas dependências
deixam o projeto suscetível a modificações (SLACK et al., 2009). O desenvolvimento
do produto final pode depender de várias pessoas para ser realizado, com diversas
atividades, necessitando de sincronização dos serviços prestados (MOREIRA, 2008).
Moreira (2008) afirma que é necessário entender a palavra projeto neste
contexto de arranjo físico posicional. Segundo o autor os atos de produção como pintar
quadros, elaborar livros, reformar residenciais, construir rodovias e prédios ou até
mesmo a programar sites e bancos de dados, por profissionais da tecnologia da
informação, são projetos e em todos eles o produto final está imóvel.

2.3.3 Arranjo Físico Celular.
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O arranjo físico celular se assemelha com o arranjo físico por processo,
porém com diferenças claras. Este tipo de arranjo utiliza a lógica de que o produto é
selecionado para um setor onde todas as etapas de produção estão dispostas para
suprir as necessidades de fabricação (SLACK et al., 2009).
Seguindo esta linha, Martins e Laugeni (2005) afirmam que o leiaute do tipo
celular, também conhecido por célula de manufatura, consiste em alocar em uma área
definida diferentes maquinários para processar o item por completo. Corrêa e Corrêa
(2012) explica que os diferentes recursos são agrupados dentro de uma região para
efetuar completamente a tarefa.
Uma das vantagens da utilização deste tipo de leiaute é a flexibilidade da
quantidade de lotes do produto que vai ser produzido, impactando positivamente na
qualidade do item e diminuindo a movimentação excessiva, prevenindo a interferência
em outros setores que a matéria não é essencial (MARTINS; LAUGENI, 2005).
Como exemplo de setores que utilizam este tipo de arranjo físico tem-se:
empresas que fabricam computadores, setores de lanches dentro de supermercados,
maternidades em hospitais (SLACK et al., 2009).
Corrêa

e

Corrêa

(2012)

elabora

4

etapas

primordiais

para

o

desenvolvimento deste tipo de arranjo físico:
a) Identificação de produtos similares.
Os produtos parecidos devem ser agrupados e analisados com os seus
semelhantes. Se os produtos forem caracterizados como equivalentes, eles devem
pertencer a mesma célula fabril.
b) Identificação de máquinas e trabalho pessoal similar.
Nesta etapa do processo de desenvolvimento do arranjo físico celular
agrupam-se os equipamentos necessários para a produção de um item por completo.
c) Orientação interna das células.
Os recursos devem ser organizados dentro da célula, utilizando conceitos
do arranjo físico por produto, com isto o processo fica sistematizado, compreensível
e rápido.
d) Identificação dos grandes maquinários.
Por fim, localizam-se as grandes máquinas, que por seu tamanho possuem
restrições quanto a movimentação, para que as células que as utilizem fiquem
próximas a elas.
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Corrêa e Corrêa (2012) salientam que as vantagens da utilização deste tipo
de arranjo físico são o aumento da velocidade de produção dos produtos, diminuição
do caminho percorrido pelos produtos, aumento da qualidade e a facilitação da
organização dos meios de produção.

2.3.4 Arranjo Físico por Produto.

De acordo com Corrêa e Corrêa (2012), no arranjo físico por produto, ou
simplesmente no arranjo físico em linha, os processos não apresentam grandes
diferenças e seguem a mesma linha de produção. Esta forma de produção segue a
lógica do one-pieceflow, passando de um processo para o outro.
Slack et al. (2009) afirmam que este tipo de arranjo físico engloba os
agentes transformadores e os transformados, visto que os transformadores são
dispostos em setores para a conveniência dos transformados. Os produtos seguem
um fluxo fabril.
Martins e Laugeni (2005) elucida que o leiaute em linha trabalha com
sequenciamento da operação de acordo com a necessidade do produto, uma vez que
as máquinas e os funcionários são dispostos em uma sequência que o objeto a ser
trabalhado “determina”.
O arranjo físico por produto é mais eficiente se os processos da produção
possuem produtos similares, que apresentam as mesmas etapas de fabricação
(CORRÊA; CORRÊA, 2012). Este tipo de leiaute é aconselhado para produções que
apresentam pouca ou nenhuma diferenciação dos produtos, que são produzidos em
grandes volumes e com certo ritmo de tempo (MARTINS; LAUGENI, 2005).
Segundo Moreira (2008), as características que compõem os arranjos
físicos por produto são: alto grau de padronização, movimentação dos produtos e
pessoas previsíveis e alto capital investido.
Alguns exemplos de linhas de produção que utilizam esta forma de arranjo
são (CORRÊA; CORRÊA, 2012): as linhas de fabricação de veículos, as linhas de
montagens de aparelhos eletrônicos (televisões, impressoras e etc.) e indústrias
petroquímicas. Estas indústrias compõem uma vasta gama de organizações que se
utilizam desta forma de arranjo. As áreas de serviços podem também utilizar desta
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forma de organização do ambiente de trabalho, dependendo da percepção da
padronização, dos anseios dos clientes ou dos processos de informações geradas
pelas atividades (SLACK et al., 2009).
Corrêa e Corrêa (2012) explicam que o elo entre diferentes etapas no
processo do arranjo físico por produto são elevados, atingindo seu ápice em
processos contínuos. A grande dificuldade da abordagem deste tipo de processo é a
modificação dos caminhos de produção. Ou seja, a eficiência deste tipo de processo
é alta, porém possíveis mudanças no percurso tornam-se bastante difíceis ou
impossíveis. A organização deste tipo de leiaute gera altos custos e pode causar
insatisfação ou monotonia nos funcionários (MARTINS; LAUGENI, 2005).
Na Figura 3 apresenta-se um comparativo entre os arranjos físicos por
processo e por produto.

Figura 3: Comparativo entre dois tipos de arranjos físicos
Fonte: Corrêa e Corrêa (2012, p. 405).

2.3.5 Arranjos Físicos Mistos.

Segundo Corrêa e Corrêa (2012), é cada vez mais comum entre as empresas
a aquisição de equipamentos de pequeno porte, pois torna mais prático a alteração
dos arranjos físicos.
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Martins e Laugeni (2005, p. 140) explicam que: “Os layouts combinados
ocorrem para que sejam aproveitadas em um determinado processo as vantagens do
layout funcional e da linha de montagem”. No arranjo físico misto diferentes tipos, ou
até mesmo todos os tipos de arranjos podem ser combinados, sempre respeitando as
limitações do espaço e as particularidades do produto (SLACK et al., 2009).
Exemplos, podem ser citados, como em um hospital em que geralmente é
utilizado o arranjo físico funcional, porém em suas alas observam-se diversos tipos de
leiautes, como no setor de cirurgia onde a sua organização está classificada em
arranjo físico posicional. Além disso, em restaurantes se observam esta mescla de
leiautes. Geralmente os restaurantes utilizam um arranjo do tipo posicional, contudo o
buffet é organizado em arranjo físico celular (SLACK et al., 2009).

2.4

ELABORAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO

Segundo Martins e Laugeni (2005), para a elaboração do leiaute são
necessárias informações que consistem em: mensurar o tamanho do espaço físico do
ambiente de trabalho, identificar o perfil dos produtos que são produzidos e identificar
o sequenciamento dos setores responsáveis por alterar o produto. O plano do arranjo
físico envolve toda a organização, por ser multidisciplinar, abrangendo diversos
setores dentro da empresa.
Moreira (2008) cita alguns pontos chaves no arranjo físico. Entre eles estão
o objetivo de organizar as áreas de trabalho, o entendimento de que o estudo pode
ser aplicado em ambientes já construídos e a noção que softwares auxiliam os
gestores na simulação do arranjo físico. Segundo Slack et al. (2009, p.193), “a decisão
sobre qual arranjo específico escolher é influenciada por um entendimento correto das
vantagens e desvantagens de cada um”.
No Quadro 1 são apresentadas as vantagens e desvantagens dos tipos de
arranjo físico. Este comparativo ajuda os gestores a identificar o melhor tipo de arranjo
físico para sua organização. Comparando os diferentes tipos de leiaute facilita a
elucidação da proposta presente neste trabalho.
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Posicional

Funcional

Vantagens

Desvantagens

Flexibilidade muito alta de mixe produto

Custos Unitários muito altos

Produto ou cliente não movido ou
perturbado
Alta variedade de tarefas para mão-deobra

Programação de espaço ou atividades pode
ser muito complexa
Pode significar muita movimentação de
equipamento e mão-de-obra

Alta flexibilidade de mixe produto

Baixa utilização de recursos

Relativamente robusto em caso de
interrupção de etapas
Supervisão de equipamento e
instalações relativamente fácil

Pode ter alto estoque em processo ou filas
de clientes
Fluxo completo pode ser difícil de controlar

Pode dar um equilíbrio entre custo e
flexibilidade para operações com
variedade relativamente alta

Pode ser caro reconfigurar o arranjo físico
atual

Atravessamento rápido

Pode requerer capacidade adicional

Celular

Trabalho em grupo pode resultar em
Pode reduzir níveis de utilização de recursos
melhor motivação
Baixos custos unitários para altos
Pode ter baixa flexibilidade de mix
volumes
Dá oportunidade para especialização
Produto
Não muito robusto contra interrupções
de equipamento
Movimentação conveniente de clientes
Trabalho pode ser repetitivo
e materiais
Quadro 1: Vantagens e desvantagens dos tipos de arranjo físico
Fonte: Slack et al. (2009, p. 194).

2.4.1 SLP – Systematic Layout Planning

O Planejamento Sistemático de Layout (SLP) é uma técnica que auxilia na
tomada de decisão sobre o leiaute de uma empresa (BRITTO et al., 2015). O SLP é
um procedimento que visa identificar dentre vários cenários aquele que mais se ajusta
às necessidades estabelecidas pela empresa (MUTHER; WHEELER, 2000).
O Planejamento Sistemático de Layout representa uma metodologia com
grande aplicabilidade em projetos de leiaute, especialmente em leiautes funcionais.
Segundo Corrêa e Corrêa (2012), a metodologia SLP desenvolve-se em
cinco etapas (Quadro 2). A primeira etapa consiste na aplicação do diagrama “de –
para”. Também conhecido como diagrama do fluxo, este mecanismo registra o fluxo
de produtos entre os setores.
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Etapas

Possíveis Ferramentas

1. Análise de fluxos de produtos ou recursos

Diagrama de fluxo ou ferramenta de - para

2. Identificação e inclusão de fatores qualitativos

Diagrama de relacionamento de atividades

3. Avaliação dos dados e arranjo de áreas de trabalho Diagrama de arranjo de atividades

4. Determinação de um plano de arranjo de espaços
5. Ajuste do arranjo no espaço disponível
Quadro 2: Etapas para a aplicação do SLP
Fonte: Corrêa e Corrêa (2012, p. 402).

Diagrama de relações de espaço
Planta do local e modelos (templates)

Na etapa dois, com base nas relações e nas restrições das atividades da
empresa, avaliam-se as conveniências e os impedimentos das proximidades entre os
setores com o auxílio do diagrama de relacionamento de atividades (Figura 4).
Representa-se a proximidade de dois setores com a classificação decrescente da
importância, sendo A (absolutamente necessário), E (especialmente importante), I
(importante), O (proximidade normal, ou ordinary closeness), U (indiferente) e por fim
com o X (indesejável) (BARBOSA, 1998). Segundo Corrêa e Corrêa (2012), cada letra
corresponde a um valor, A com valor quatro, E com valor três, I com valor dois, O com
valor um, U com valor zero e por fim X com valor negativo.
Dados suas classificações, é recomendado a comparação dos setores,
organizando-os de dois em dois, para assim conhecer suas similaridades e restrições.
Para dois setores estarem próximos é necessário haver uma dependência entre eles
ou simplesmente ser um setor subsequente aquele em que o produto desenvolvido
está inserido (TURATI; FILHO, 2016).
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Figura 4: Diagrama de relacionamento de atividades
Fonte: Martins e Laugeni (2005, p. 158).

A terceira etapa é baseada nas informações da etapa dois. Através dos dados,
mapeia-se o arranjo das atividades (Figura 5a). Cada círculo neste diagrama
representa um setor da empresa, conectado com linhas representando o valor de cada
letra no diagrama de relacionamento das atividades. Ou seja, na Figura 5a os setores
quatro e cinco apresentam proximidade absolutamente necessária, classificada como
A e valor 4. Por isso contém quatro linhas ligando os dois setores. Já o setor cinco e
o setor um apresentam proximidade importante, classificado como I e valor dois, por
isso duas linhas conectam estes dois setores (CORRÊA; CORRÊA, 2012). Na quarta
etapa elabora-se o diagrama de relacionamento do espaço (Figura 5b). Utilizam-se os
mesmos conceitos da etapa três, porém os setores são especificados com a área total
de cada zona de trabalho.

Figura 5: Diagramas de arranjo de atividades e relações de espaços
Fonte: Corrêa e Corrêa (2012, p. 402).
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Por fim, elabora-se o leiaute final observando as restrições de espaço e
prioridade de ligações (Figura 6).

Figura 6: Planta baixa de uma biblioteca
Fonte: Slack et al. (2009, p. 187).

2.5

MS VISIO.

Segundo Knottingham (2001), o Microsoft Visio (Figura 7) é um importante
aliado, para gestores, na montagem de diagramas e apresentações. Esta ferramenta
apresenta diversos tipos de desenhos, gráficos, tabelas, fluxogramas, etc. As novas
versões do Visio oferecem a capacidade de diversas pessoas atualizarem os modelos
no mesmo período de tempo, além de evitar com que informações sigilosas vazem,
aplicando o gerenciamento dos direitos de informação (MICROSOFT, 2016).
Microsoft (2016), desenvolvedora do software, afirma que possuindo mais
de 70 modelos, o Visio torna-se uma ferramenta multidisciplinar, onde engenheiros,
administradores, cientistas da computação e entre outros usufruem desta plataforma.
Embora ela ser voltada para o mundo do trabalho, o Ms Visio possui interface simples,
intuitiva e de fácil operação.
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Figura 7: MS Visio
Fonte: Autoria própria.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O presente estudo foi elaborado em uma empresa metalúrgica situada na
Região Oeste do Paraná. A empresa metalúrgica entrou no mercado em 2014 e
produz portas, janelas e portões. É uma empresa familiar e atende a região de
Medianeira – PR. A metalúrgica conta com máquinas de solda, máquinas policorte,
esmeril e setores de pintura e secagem de produtos acabados. A empresa possui
uma área construída de 390 m2 e conta com 4 funcionários.

3.2

CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Gil (2009) afirma que o objetivo da pesquisa é buscar soluções para
desafios propostos. A busca é necessária quando não há dados para solucionar o
problema, ou até mesmo quando os dados estão desorganizados, não podendo ser
contextualizado na questão em foco.
Demo (2012) relaciona a pesquisa no âmbito de universidade como uma
ferramenta teórico-metodológica que promove informação. Através disso, ensinar e
elaborar informações caminham juntos, porém é importante não mistificar o
conhecimento.
Segundo Gil (2009), a finalidade da pesquisa é dividida em dois grupos,
razões da ordem intelectual, onde a pesquisa é feita pelo anseio de entender, ou seja,
pela própria vontade de se aprofundar melhor no assunto. E a razão de ordem prática,
razão pela qual ocorre a vontade de melhorar algo, torná-lo mais eficiente e eficaz.
A pesquisa realizada neste trabalho foi de natureza aplicada, pois
objetivou fornecer conhecimentos aplicados a um estudo de caso, e assim
aperfeiçoar o arranjo físico de uma pequena empresa metalúrgica.

18

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa pode
ser considerada qualitativa e quantitativa. Qualitativa pois foi observado os fluxos dos
materiais na empresa e feita a identificação dos setores. Além disso, a pesquisa pode
também ser enquadrar como quantitativa, porque foi medido o espaço físico da
empresa.

3.3

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS

O processo de produção, dos produtos fabricados na empresa (portões,
janelas e portas) (Figura 8), começa com a chegada do pedido do cliente.
Inicialmente, os funcionários pegam os perfis de aço, no estoque da empresa, e os
enviam para as máquinas policorte. Sendo os perfis cortados com as medidas
requeridas pelo pedido. Após esta etapa, as peças são enviadas ao setor de solda.
Neste setor as peças são lixadas para depois serem soldadas. Na sequência, o
produto é enviado ao setor de pintura, sendo pintado de acordo com os requisitos do
cliente. Depois de pintado, o produto vai para secagem ao ar livre (Figura 9).
Finalmente, é enviado para a expedição.

Figura 8: Produto fabricado na empresa.
Fonte: Autoria Própria.
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Figura 9: Setor de secagem da metalúrgica
Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 10 apresenta-se o fluxograma do processo de produção da
empresa.

Figura 10: Fluxograma de produção de portões, janelas e portas
Fonte: Autoria Própria.
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3.4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho foi elaborado em quatro etapas, conforme presente na
Figura 11.

Figura 11: Etapas da Pesquisa
Fonte: Autoria própria.

1ª Etapa

Inicialmente, na primeira etapa, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre
arranjo físico. Nesta etapa foram também realizadas visitas a empresa. As visitas as
instalações da empresa são de vital importância para o processo de coleta de
informações, que são entrevistas, fotos e observações empíricas.

2ª Etapa

Esta etapa consistiu em conhecer algumas características da indústria
metalúrgica, seus funcionários, as matérias primas, os equipamentos e os processos
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utilizados. Nesta etapa também foram mapeados o fluxo dos materiais e o leiaute
atual da empresa.

3ª Etapa

Nesta etapa levantou-se as possíveis soluções para o leiaute atual,
utilizando o diagrama de relacionamento de atividades, diagrama de fluxo de
atividades e o diagrama de arranjo de atividades.

4ª Etapa

A partir das análises e levantamentos técnicos realizados, desenvolveu-se
a etapa quatro, que consistiu em propor, por meio do software Microsoft Visio, um
novo leiaute para a indústria metalúrgica.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1

LEIAUTE ATUAL DA METALÚRGICA

O arranjo físico da empresa é caracterizado como arranjo físico por produto, uma
vez que os processos não apresentam grandes diferenças e seguem a mesma linha
de produção.
A empresa possui um galpão que já passou por diversas modificações ao longo
do tempo, mas nunca passou por um estudo de organização de seus maquinários. A
Figura 12 apresenta o leiaute atual da empresa.

Figura 12: Leiaute atual da metalúrgica
Fonte: Autoria Própria.

O barracão da empresa é dividido em duas seções. A seção 1, com paredes
de alvenaria (Figura 13), contém às áreas de almoxarifado, escritório, banheiro,
estoque, máquinas policorte, pintura e estoque. A seção 2, com paredes de aço
(Figura 14), contém três áreas de lixamento e solda e uma máquina dobradeira.
Observa-se que um exaustor é colocado próximo a entrada da metalúrgica para reter
as partículas de tinta em suspensão no ar.
A empresa metalúrgica possui dois portões de acesso, um deles utilizado para
entrada de insumos e o outro para saída de produtos acabados.
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Figura 13: Galpão com paredes de alvenaria
Fonte: Autoria Própria.

Figura 14: Galpão com paredes de aço
Fonte: Autoria Própria.

Observa-se que a empresa atende demandas por encomendas, não atuando
com remessas constantes. A empresa não possui controle estatístico de saídas de
produtos acabados e muito menos da matéria prima adquirida. Cada produto fabricado
pela metalúrgica é único, atendendo tamanhos diferentes para cada cliente. A
organização não possui estoque inicial, com muitos insumos, pois a compra é feita de
acordo com os pedidos. Porém, o estoque intermediário apresenta problemas, devido
a quantidade de produtos em trânsito no galpão.
Identificou-se, através de observação e de informações obtidas de funcionários
da empresa, a:

1.

Existência de materiais acumulados dentro da linha de produção. Inclusive

ferramentas de produção que não são utilizadas, como é o caso de uma bancada e
uma dobradeira.
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2.

Falta de local para alocar produtos semiacabados, acarretando em acúmulo de

produtos na linha de produção, dificultando a movimentação de funcionários no
ambiente de trabalho.
3.

Aglomeração de materiais antes do setor de pintura, pois a empresa possui

apenas um compressor de tinta. Observa-se que o setor de pintura é o gargalo da
empresa, ocasionando em ócio de maquinários e funcionários na linha de produção.
4.

Geração de resíduos que danificam a pintura dos produtos presentes no setor

de pintura.
5.

Existência de retrabalho devido ao processo de secagem da metalúrgica. Por

serem utilizadas escoras improvisadas, muitas vezes os portões, as portas e as
janelas caem, causando avarias e sendo necessário o retrabalho. Observou-se,
também a existência de uma árvore dentro da área de secagem, que danifica os itens
quando caem folhas ou frutos.
6.

4.2

Falta de um setor de expedição.

PROPOSTA DE LEIAUTE UTILIZANDO O SLP

Inicialmente, para a proposta de um novo leiaute, foi realizado o mapeamento do
fluxo de materiais. Nesta etapa foram identificados os caminhos percorridos pelos
produtos fabricados pela empresa (Figura 15).

Janelas:

Legenda
Portas:

Portões:

Figura 15: Mapeamento do fluxo de materiais da metalúrgica
Fonte: Autoria própria.
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O mapeamento do fluxo apresentado na Figura 15 mostra que as ordens de
movimentação dos produtos são desorganizadas, ocasionando movimentações
desnecessárias e consequentemente perdas de tempo de produção. Na sequência,
implementou-se o diagrama de relacionamento de atividades (Figura 16). Na
construção do diagrama foram utilizados os setores de: Estoque; Policorte; Lixamento;
Soldagem; Pintura e Secagem.

Figura 16: Diagrama de relacionamento de atividades
Fonte: Autoria própria.

Observa-se através do diagrama apresentado na Figura 16, que os setores
foram relacionados entre si. Concluiu-se que há cinco restrições de proximidades,
representados pela letra X. O Setor de Pintura, por liberar resíduos de tinta, deve ser
isolado dos Setores de Lixamento, Policorte e Estoque. O Setor de Secagem deve
ficar distante dos Setores de Soldagem e Policorte, pois ambos liberam resíduos que
causam retrabalho nos portões, portas e janelas.
A seguir, foram elaborados o diagrama de arranjo de atividades e o diagrama de
relações de espaço (Figuras 17 e 18). Estes diagramas têm como finalidade ilustrar
as restrições entre os setores. O diagrama de arranjo de atividades mostra as relações
entre os setores. Já o diagrama de relações de espaço expõe, além de suas relações,
a área necessária que cada setor necessita para o seu funcionamento. Estas etapas
constituem os tópicos três e quatro da metodologia SLP, proposta por Corrêa e Corrêa
(2012).
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Figura 17: Diagrama de arranjo de atividades
Fonte: Autoria própria.

Observa-se que o grau de proximidade U não foi expresso em legenda pois como
afirmado anteriormente, neste presente trabalho, o U apresenta valor zero. Isto
acontece pelo fato de que esta letra é classificada como não importante, ou seja, de
acordo com a metodologia proposta, os setores que não apresentam ligações podem
ficar perto um do outro, como é o caso, por exemplo, dos setores de Estoque e
Secagem.
Os espaços, atribuídos aos Setores da indústria metalúrgica, são apresentados
no diagrama de relações de espaço (Figura 18).

Figura 18: Diagrama de relações de espaço
Fonte: Autoria Própria.
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O novo leiaute da indústria metalúrgica é apresentado na Figura 20.

Figura 19: Proposta de melhoria do leiaute
Fonte: Autoria própria.

Inicialmente, na primeira ação desta proposta de melhoria, removeram-se os
materiais desnecessários que atrapalhavam o fluxo da linha de produção. Foi também
necessário remover os resíduos sólidos que ficavam próximo ao Setor de Secagem,
além de sugerir a retirada da árvore. A dobradeira, que não é utilizada na linha de
produção, assim como uma bancada, que ficava dentro do barracão, foram removidas.
Um Setor de Lixamento e Soldagem foi removido, pois o acúmulo de produtos
intermediários antes do Setor de Pintura atrapalhava a linha de produção.
Diante da remoção de objetos que não agregam valor à produção, foi feita a
ampliação do galpão onde fica o Setor de Secagem. Com isto, a empresa ganha mais
espaço para produzir, observando que o Setor de Secagem fica num ambiente
controlado de ameaças externas (chuva, vento, etc). O almoxarifado da empresa foi
extinto, pois atualmente não é utilizado e seu espaço foi aproveitado para a ampliação
do escritório do gestor, para receber possíveis clientes e melhorar seu ambiente de
trabalho.
Com um novo espaço produtivo ampliado e organizado, o estoque de materiais
foi organizado para ficar no canto direito inferior da planta do galpão. Esta posição
estratégica facilita a descarga dos insumos por caminhões. Moveu-se os Setores de
Policorte e ao seu lado foram colocados os Setores de Lixamento e Soldagem. O
Setor de Pintura foi movido para a seção 2. Ao seu lado ficaram os Setores de
Secagem e Expedição, criado para realizar o despacho dos produtos acabados da
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metalúrgica. A proposta de leiaute conta ainda com dois supermercados. Estes
setores foram criados para serem os estoques intermediários entre os processos,
porque a empresa enfrenta dificuldades no armazenamento de produtos não
finalizados. Com esta proposta de leiaute o sistema de produção da empresa vai
ganhar organização e agilidade. A Figura 21 apresenta o fluxo de materiais da
proposta de leiaute. Observa-se que nesta proposta os fluxos de materiais não se
cruzam.

Janelas:

Legenda
Portas:

Portões:

Figura 20: fluxo de materiais na melhoria proposta
Fonte: Autoria própria.

A proposta deste método, se for aplicada, será de grande utilidade para empresa.
A eliminação de movimentações desnecessárias, separação e identificação de
setores para a produção e remoção de itens desnecessários no chão de fábrica
ocasionará em redução de custos, satisfação dos funcionários e redução no tempo de
trabalho. Britto, Arcieri e Barreto (2015) afirma em seu artigo que a aplicação do
sistema SLP no sistema de produção de chuveiros ocasionou aumento da
produtividade desses produtos, além de satisfação dos empregados e aumento
considerável de qualidade.
Um modelo de arranjo físico pode ser padronizado e exportado para outras
empresas com produção semelhantes ou expandido para possíveis filiais da
organização estudada. Conforme Elias (1998) expõe em seu trabalho sobre
construção civil, o modelo de leiaute aplicado foi padronizado e exportado para
diferentes canteiros de obras que a construtora estudada possui.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre o arranjo físico é de grande importância para as organizações.
Um leiaute otimizado interfere positivamente na qualidade de vida dos trabalhadores,
no tempo de produção, na organização dos espaços e na melhor utilização dos
recursos, para a elaboração de determinado produto ou serviço.
O objetivo do presente trabalho foi identificar o atual leiaute e propor um novo
arranjo físico para a empresa metalúrgica, visando á melhoria do seu sistema de
produção. A proposta do novo leiaute baseou-se nas etapas da metodologia SLP,
proposta por Corrêa e Corrêa (2012).
Na proposta, do novo arranjo físico, removeram-se as restrições que
prejudicavam a produtividade da empresa e aumentava seus custos, como máquinas
sem função na linha de produção, aglomeração de materiais, retrabalho e
movimentação desnecessárias de peças.
Concluiu-se que os problemas da empresa metalúrgica podem ser minimizados
através da implantação do leiaute proposto. Espera-se que a proposta seja aceita pelo
proprietário e implementada pela empresa.
A aplicação da metodologia SLP no desenvolvimento de um novo leiaute para a
metalúrgica, gerou um conhecimento adicional acerca do processo de produção para
todos os envolvidos e possibilitou a identificação de oportunidades de melhorar o
arranjo físico da empresa.
Propõe-se para futuros estudos que a metalúrgica analise se é necessária a
instalação de mais um setor de pintura ou remoção de um setor de lixamento e
soldagem, pois entre estas áreas há um acúmulo perceptível de estoques
intermediários que podem prejudicar a produção. Além disto, recomenda-se que no
setor de pintura sejam instaladas cortinas de plástico para minimizar a dispersão de
resíduos, além da instalação de um exaustor. O gestor da empresa estudada deve
investir na circulação de ar dentro do galpão, para garantir que o forte odor dos setores
de Secagem e Pintura não interfiram no rendimento dos funcionários e nem causem
desconforto aos clientes. Além disto, é necessário um estudo quantitativo de
produção, pois a empresa não possui o controle de entradas e saídas.
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