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1. RESUMO 

De forma natural, as empresas buscam atualmente ser cada dia mais competitivas e perceberam com 
isso toda a importância de um layout para que o trabalho na indústria possa ser aprimorado, utilizando 
o máximo do tempo, o custo mínimo e lucratividade satisfatória. Este artigo tem o propósito de apontar 
melhorias em uma empresa produtora de concreto, salientando como o lead time e o arranjo físico da 
empresa, uma vez analisado e alterado, pode trazer resultados positivos e de grande valia na 
manufatura. A fundamentação teórica é baseada em estudos sobre os tipos de layout e suas 
características, o valor da redução do tempo na produção e seus benefícios. A metodologia da 
pesquisa utilizada nesse estudo de caso é qualitativa descritiva. Foram feitas investigações com os 
colaboradores, acompanhamento presencial na produção e utilizadas informações bibliográficas. Nos 
dias atuais é necessário que as empresas aprimorem cada vez mais seu espaço físico objetivando a 
otimização da produção e redução de tempo durante seus processos. Essas mudanças de 
posicionamento em maquinas, equipamentos e colaboradores apontam de forma positiva que a 
escolha do layout adequado pode influenciar diretamente nos lucros da empresa e bem estar dos 
funcionários. Como efeito das analises, constatou-se que é possível alterar o layout e reduzir o tempo 
na linha de produção em uma Concreteira com uma variação de custo e lucro muito positivas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O que tem se verificado dentro das organizações é que o seu sucesso em 

grande parte das vezes está relacionado a alguns fatores, como: escolha da sua 

localização, recursos transformados e recursos de transformação integrarão sua 

estrutura, porém existe algo mais importante ainda que deva ser levado em 

consideração pelos gestores, que seria a escolha de qual modelo de arranjo físico a 

ser adotado pela empresa, lembrando que esta escolha também está relacionada ao 

tipo de processo a ser desenvolvido.  

O arranjo físico consiste em um fator determinante que proporciona a 

execução de suas atividades com êxito e eficácia. A sua otimização proporciona 

aumento na produtividade, bem como, o bem-estar do empregado pelas condições 

favoráveis a execução do trabalho e a satisfação do cliente. 

Atualmente, a indústria da Construção Civil é considerada desatualizada, pois 

quando confrontada a outros ramos industriais apresenta baixa produtividade, 

grande desperdício de materiais, lentidão e baixo controle de qualidade. 

(BRUMATTI, 2008).  

A falta de controle acarretará perdas, que podem ser impedidas substituindo 

práticas constantes e relativas de produção por processos ordenados. (OYAMA, 

MOTA, 2010).  

 

 

 



3. OBJETIVO 

 

Evidenciar a importância da escolha do Arranjo Físico de forma a propiciar 

maximização dos resultados desejados, bem como colaborar para a redução 

adequada do lead time dentro do processo de manufatura. 
 

4. METODOLOGIA 

 

Para Moreira (2004), uma análise criteriosa do método de trabalho poderá 

modificar e aumentar muito a produtividade, sem que seja introduzido nenhum 

equipamento, sendo feita apenas uma análise racional do processo. 

Segundo SILVA E MENEZES (2001, p.20) “Pesquisa é um conjunto de ações 

propostas para encontrar a solução para o problema, que tem por base 

procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um 

problema e não se tem informações para solucioná-los”. 

Esta pesquisa é qualitativa descritiva, ela colhe dados na disseminação dos 

resultados, e se faz após a definição do problema e do estabelecimento dos 

objetivos da pesquisa que se realizar. 

A ferramenta que é descrita é um estudo de caso de uma Concreteira no 

município de Monte Aprazível, estado de São Paulo, que busca melhorias em seu 

layout com objetivo de aprimorar seu lead time. 

O estudo de caso é um método específico da pesquisa de campo. Segundo 

YIN (2010, p. 39),O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes. 

O recurso utilizado é integrado de relatos orais, citações de pesquisa de 

campo, pesquisas bibliográficas e estudiosos na área mencionada. Serão feitas 

análises presenciais das máquinas e equipamentos, bem como acompanhamento 

da produção da entrada à saída do material produzido. 

Ocorrerão considerações sobre as questões do layout que possam levar a um 

resultado positivo nos assuntos relacionados à ergonomia. 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Quando se fala em arranjo físico ao defini-lo, encontraremos a descrição que 

seria decidir onde colocar todas as instalações, desde maquinas, equipamentos, 

pessoal de produção, como também a parte administrativa. 

Segundo Huberman (1936, p. 51) que desde o início da humanidade, “[...] o 

crescimento do mercado constitui sempre um tremendo incentivo ao crescimento da 

produção. Sendo assim, o desenvolvimento de novos arranjos físicos ocorre pela 

necessidade de adaptação a novas realidades”.  

Araújo (2010) relata que layout é a harmonia entre pessoas, máquinas, 

equipamentos e materiais em uma organização, determinado pelos processos e 

tornando viável o  planejamento do layout. 

Consoante Nunes (2013, p. 200):  

 

O estudo do arranjo físico tem por objetivo a melhor combinação de 
material, equipamento e mão de obra no espaço disponível relacionado aos 
sistemas de produção. Esse estudo contempla um plano de instalação 
industrial que integra todos os recursos de produção num conjunto lógico e 
ordenado, cada qual dando sua parcela de contribuição para o objetivo final, 
que é a eficiência de produção. 

 

Segundo Corrêa (2007, p. 408), “A decisão de arranjo físico é uma parte 

importante da estratégia da operação. Um projeto bem elaborado de arranjo físico 

será capaz de refletir e alavancar desempenhos competitivos desejáveis”. 

De acordo com Slack et al (2002) o arranjo físico é considerado uma das 

características mais importantes dentro de uma operação produtiva, já que este, 

além de determinar a sua composição, mostra de forma objetiva qual a sequência da 

aplicação dos recursos, transformados e de transformação e como estes fluem pelo 

processo que compreende uma operação  

Gaither e Frazier (2002, p. 197) ampliam a abrangência:  

 

Arranjo físico significa planejar a localização de todas as máquinas, 
utilidades, estações de trabalho, áreas de atendimento ao cliente, áreas de 
armazenamento de materiais, corredores, banheiros, refeitórios, 
bebedouros, divisórias internas, escritórios e salas de computador, e ainda 
os padrões de fluxo de materiais e de pessoas que circulam no prédio. 

 

A escolha de um arranjo físico é uma decisão estratégica a ser tomada com 

muita prudência e serenidade, por ser um processo que permanecerá por muito 



tempo sem ter que sofrer alterações e segundo Araújo (2001), relata que o estudo 

do layout pode trazer prejuízos desastrosos se não forem observadas algumas 

recomendações. A melhor opção para todo cuidado em estudos dessa natureza é o 

fato de que a mudança de um móvel de um lugar para outro pode causar um conflito 

maior do que a transformação estrutural de uma organização. 

 

[...] um bom arranjo físico pode propiciar o alcance dos seguintes objetivos: 
- utilização do espaço disponível de forma eficiente e eficaz, proporcionando 
a diminuição da quantidade de material em processo, redução das 
distancias a serem percorridas por materiais e pessoas; - propiciar um 
ambiente mais agradável ao trabalho, ordenando e limpando o ambiente; - 
introduzir um fluxo racional ao processo de produção; - otimizar o manuseio 
de forma a melhorar a movimentação do processo produtivo; - reduzir o lead 
time da manufatura, pela diminuição das esperas; - minimizar os custos 
indiretos provocados pelos gargalos, manuseio e danos aos materiais em 
processo (OLIVEIRA, 2007). 

 

5.1. Tipos de Arranjo Físico 

 

 Slack et al. (2009) ressalta que existem quatro tipos de arranjo físico 

básicos, sendo eles o arranjo físico posicional; funcional; celular e por produto, 

existindo ainda um quinto que seria o arranjo físico misto, por apresentar 

características de mais de um dos quatro mencionados. O quadro 1,  apresenta de 

forma objetiva cada um deles, bem como suas características e exemplos de 

segmentos que os utiliza. 

 

Quadro 1: Tipos de Arranjo Físico e suas principais características 
Tipos de arranjo 

Físico 
Principais características Exemplos 

 
Posicional 

 

O recurso a ser transformado é fixo entre 
os recursos transformadores. 

Construção de turbinas para 
aviões, uma cirurgia de 
coração. 

Funcional/Processo 
 

Os recursos semelhantes são 
posicionados próximos uns dos outros. 

Supermercados, usinas de 
peças. 

 
Celular 

 
 

Os recursos em operação movem-se  
para uma área exclusiva do processo 
suprindo as necessidades de produção. 

Montagem de peças para 
computadores e automóveis, 
a maternidade de um hospital. 

Por Produto 
 
 

O recurso a ser transformado percorre um 
caminho predefinido que coincide com o 
sequenciamento entre as atividades e o 
processo 

Restaurantes self - services, 
programas de vacinação em 
massa, montagem de um 
automóvel. 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2009) 
 



É relevante além de destacar as características pertinentes a cada arranjo 

físico, suas vantagens e desvantagens, pois cada um dos arranjos apresentados em 

decorrência de suas particularidades as oferece. 

 

Quadro 2: Vantagens e desvantagens do Arranjo Físico 
 Vantagens Desvantagens 
 
 
 

Posicional 

- Flexibilidade de mix e produto muito alto;  
- Produto ou cliente não movido ou 
perturbado; 
 - Alta variedade de tarefas para a mão de 
obra. 

- Custos unitários muito altos;  
- Programação de espaço e 
atividades pode ser complexa;  
- Pode significar muita 
movimentação de equipamentos e 
mão de obra. 

 
 

Funcional/ 
Processo 

- Alta flexibilidade de mix e produto;  
- Relativamente robusto em caso de 
interrupção de etapas; - Supervisão de 
equipamentos e instalações relativamente 
fácil. 

- Baixa utilização de recursos;  
- Pode ter alto estoque em 
processo ou filas de clientes;  
- Fluxo complexo pode ser difícil 
de controlar 
 

 
 
 

Celular 

- Pode dar um bom compromisso entre custo 
e flexibilidade para operações com variedade 
relativamente alta;  
- Atravessamento rápido; 
 - Trabalho em grupo pode resultar em 
melhor motivação. 

- Pode ser caro reconfigurar o 
arranjo físico atual;  
- Pode requerer capacidade 
adicional;  
- Pode reduzir níveis de utilização 
de recursos. 

 
 
 

Produto 

- Baixos custos unitários para altos volumes;  
- Dá oportunidade para especialização de 
equipamento;  
- Movimentação de clientes e materiais 
conveniente. 

- Pode ter baixa flexibilidade de 
mix;  
- Não muito robusto contra 
interrupções;  
- Trabalho pode ser repetitivo. 

Fonte: Slack (2009, p.190) 
 

Ao realizar a escolha do arranjo físico cabe ao gestor se atentar para as 

características, vantagens e desvantagens, pois assim terá menos riscos de efetuar 

uma escolha que possa produzir os resultados esperados. 

 

6. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

  A empresa objeto do estudo trata-se de uma Concreteira com 20 

funcionários trabalhando em um turno de 44 horas semanais, localizadas no interior 

do estado de São Paulo, na região noroeste.Produção de concreto nas suas mais 

diferentes formas, porém, as análises a serem feitas serão com o concreto tipo 

baldrame. A produção média é de 14 caminhões por dia, com a capacidade de 8 m² 

de concreto por betoneira, totalizando 92 m² por dia. 

     O layout da Concreteira é classificado como posicional ou posição fixa, 

onde os recursos transformados, não se movem entre os transformadores. 



   Uma vez que a matéria prima está disponível, dá-se início a produção do 

concreto. É feita a retirada dos materiais agregados do estoque (pedra e areia) com 

a utilização de pás – carregadeiras, então são depositadas diretamente na balança.  

Após anotação manual para controle do estoque, o material segue na esteira 

do silo, onde é dispensado na betoneira que levará o produto transformado até o 

destino final. No silo é feita a medição e pesagem do cimento a granel, que tem sua 

balança acoplada ao mesmo. Liberado o cimento após a pesagem, é agregada a 

água, fornecida de um poço artesiano que fica a 50 m de distância.  

A água é conduzida até o caminhão através de uma mangueira de ½ 

polegada sem ajuda de motores, apenas pelo declínio do terreno. O tempo que a 

água leva para chegar a sua totalidade no caminhão merece atenção especial no 

quesito tempo. O aditivo é colocado manualmente pelo colaborador.  

  O tempo total do procedimento para a produção de uma betoneira de 

concreto na sua total capacidade é de 30 minutos. No silo, o cimento também passa 

por esse processo.  

A armazenagem do cimento granel é feito através do bombeamento de 

compressores de ar e suas partículas são sugadas por um filtro que é acoplado ao 

silo, evitando dessa forma a poluição do ambiente e prioriza a saúde dos 

colaboradores. 

Toda a descrição do processo pode ser visualizada no arranjo físico utilizado 

pela empresa para desempenhar suas atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1: Layout Original 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

6.1. Análise dos Resultados e Sugestão de Melhorias 

 

Dentro das análises feitas, podemos constatar como é importante o estudo do 

layout e o quanto é possível evidenciar o lead time como fator primordial para 

redução dos custos e consequentemente aumento dos lucros. 

  Na Concreteira ficou evidente a necessidade de uma balança automatizada 

para maior precisão de pesos e medidas evitando desperdício de material. 

   Para a condução da água é necessário à aquisição de um motor para 

bombeá-la com mais velocidade. Perde-se em média 19 minutos do total do tempo 

aguardando que a betoneira receba a quantidade exata da água para produção do 

concreto. Com essas melhorias é possível alcançar um aumento de 

aproximadamente 27% na produtividade diária. 

   Outro ponto que pode ser melhorado é o desperdício da água que acaba 

vazando da mangueira durante o tempo em que está sendo colocada no caminhão. 

  É possível implantar grelhas no chão para que a água seja escoada 

naturalmente pela inclinação do terreno até a parte lateral direita do barracão de 



estoques onde, segundo a análise, podem ser feitos 3 reservatórios para que essa 

água seja estocada.  

Ela deverá ser reutilizada na limpeza da frota e dos equipamentos bem como 

para umedecer o estoque de agregados evitando a inalação do pó na hora do 

manuseio. A água chegará até a pedra através de conexões fixadas na parede 

externa do barracão. Uma forma simples, mas eficaz. 

Diante das análises realizadas e da proposta de melhoria com a instalação de 

novo equipamento, o arranjo físico passaria a ter a seguinte composição. 

 

Figura 2: Layout Modificado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  A classificação do layout pretendido para a Concreteira continua fixa como na 

anterior, não havendo alterações. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nos dias atuais é necessário que as empresas aprimorem cada vez mais seu 

espaço físico objetivando a otimização da produção e redução de tempo durante 

seus processos. Essas mudanças de posicionamento em maquinas, equipamentos e 



colaboradores apontam de forma positiva que a escolha do layout adequado pode 

influenciar diretamente nos lucros da empresa e bem estar dos funcionários. 

O artigo aqui descrito propõe para o arranjo físico da Concreteira, uma maior 

produção com a mesma carga horária evitando desperdício de matéria prima. 

Através dos estudos realizados bibliograficamente foi possível então 

classificar, alterar e comprovar que a Concreteira adotando as medidas sugeridas irá 

aumentar o fluxo da produção, evitar perdas em todos os setores e o mais 

importante: obter uma margem maior de lucro. 
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