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1. Tema  

Estudo do arranjo físico por meio da simulação computacional 

2. Introdução 

Arranjo físico ou layout é a posição física dos recursos de transformação; máquinas, 

pessoas e equipamentos, dentro de uma empresa. De maneira mais direta, o arranjo 

físico é definir o local a colocar cada componente dentro da organização. O principal 

objetivo do arranjo físico é transformar, em mais simples possível, o fluxo de 

produtos, materiais, pessoas e informações, racionalizando o espaço. Esta ação 

está diretamente ligada à eficácia e ao custo da produção. 

Um arranjo físico apropriado estabelece que a utilização dos recursos seja feita 

adequadamente, restringindo o fluxo de informações, produto, materiais e pessoas 

ao necessário. Contrariamente, um errôneo arranjo físico causa fluxo desnecessário, 

estoques elevando os custos. Logo, o planejamento efetivo do arranjo físico faz com 

que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, propiciando múltiplos benefícios, 

como, segurança e conforto para a equipe, distância mínina, facilitando a informação 

e coordenação. 

Atualmente, os arranjos físicos originam-se em quatro tipos básicos: posicional, por 

produto, por processo e celular. 

No arranjo físico posicional, conhecido também como arranjo físico de posição fixa, 

em vez de materiais, informações ou clientes fluírem por uma operação, quem sofre 

processamento fica estacionário, enquanto equipamento, maquinário, instalações e 

pessoas movem-se na medida do necessário (SLACK, 2008, 202). O arranjo físico 

posicional se faz necessário quando o recurso a ser transformado é muito grande, 

como, construção de prédios, navios. 

Quando se tem fluxos de trabalho lineares e tarefas repetitivas deve-se dedicar 

recursos a serviços, tarefas ou produtos. Essa estratégia é alcançada por um arranjo 

físico por produto (KRAJEWSKI, 2009, 261). Essa maneira de arranjo físico 

proporciona grande volume de produção, como por exemplo, montagem de 

automóveis. 

No arranjo físico por processo, processos similares (ou processos com necessidades 

similares) são localizados juntos um do outro (SLACK, 2008, 204). Os recursos 

transformadores são agrupados de acordo com suas características, por exemplo, 

setor de usinagem, setor de pintura. É um arranjo muito flexível. 
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O arranjo físico celular divide os recursos transformadores em células em função de 

uma família de produtos. Pode-se fazer o agrupamento de produtos da mesma 

família de acordo com alguns atributos, como, geometria, forma e semelhança de 

processo.  

Para fazer a escolha do mais adequado arranjo físico é preciso estar atento a alguns 

fatores, como, ter o conhecimento do local, os processos e os equipamentos, os 

produtos a serem produzidos, a quantidade a ser produzida.  

A mudança do arranjo físico pode ser de execução difícil e cara. A conseqüência de 

qualquer mau julgamento na definição do arranjo físico terá efeitos de longo prazo 

consideráveis na operação (SLACK, 2008, 201). Isto posto, o uso da simulação 

reduz os riscos quando se planeja o arranjo físico. 

Simular significa reproduzir o funcionamento de um sistema com o auxilio de um 

modelo, o que nos permite testar algumas hipóteses sobre o valor de variáveis 

controladas. As conclusões são usadas então para melhorar o desempenho do 

sistema de estudo (SILVA, 1998, 143). 

Modificar o arranjo físico de uma fábrica implica em parada de produção e em muitos 

casos há recursos transformadores que não podem ser retirados do seu local, como 

uma grande máquina com fundação. Situações como essa podem ocorrer facilmente 

tornando uma ação de progresso em um fracasso. Portanto, como a aplicação do 

arranjo físico pode ser um processo complexo, que pára a produção, o que resulta 

em perda de eficiência e produtividade, fazer primeiramente a simulação é 

indispensável.  

3. Objetivo Geral e Específico 

Fazer simulação por meio de um software em um arranjo físico real. 

Fazer a caracterização dos tipos de arranjo físico, analisar o arranjo físico real, 

empregar o mais adequado software de simulação para propor um mais eficiente 

modelo de layout. 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada será estudo de caso, que é uma investigação empírica onde 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real (YIN, 

2001,32).  No estudo de caso deve-se desenvolver um embasamento teórico, que 

servirá de guia no desenvolvimento do projeto, bem como na coleta de dados e 

análise dos resultados.  Neste projeto, será possível responder as perguntas como e 

por que, que são características de um estudo de caso. Como desenvolver um 
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arranjo físico sem que a organização tenha contratempos? Isso se dará através da 

simulação computacional. E por que a simulação computacional é a resposta? 

Através da simulação computacional é possível fazer os estudos e análises sem 

interferir na organização, e aplicar o arranjo físico apenas quando estiver correto, 

evitando paradas desnecessárias na organização.   

Na etapa final do projeto o pesquisador desenvolverá um novo projeto de arranjo 

físico, para uma organização real, através da ferramenta de simulação 

computacional. 
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