
TÍTULO: O IMPACTO DA LIDERANÇA INFORMAL PROVOCADO PELO AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE PELA MODIFICAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO. UM ESTUDO DE CASO NO SETOR
TEXTIL

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: AdministraçãoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E ARTES DOM BOSCO DE MONTE
APRAZÍVEL - FAECA DOM BOSCO
INSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CLÁUDIA ARIANE DOS SANTOS FERREIRA, DENIS ANTONIO BEJA DE ALMEIDAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOÃO ANGELO SEGANTIN, CLAUDENIR CICARELLIORIENTADOR(ES): 



 

1. RESUMO 

O presente artigo apresenta um estudo de caso realizado em uma indústria têxtil, localizada na região 
Noroeste do Estado de São Paulo, com o objetivo de enfatizar ganhos de produtividade com a 
melhoria no fluxo do processo produtivo. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, sobre 
arranjo físico sendo abordado a liderança informal, de grande importância para se criar um diferencial 
competitivo nas empresas, principalmente quando se encontra algumas dificuldades na sua gestão, 
mas tendo como principal foco o arranjo físico, visando que a inovação e as mudanças constantes 
são de grande importância para o processo de produção. Resultante das correções realizadas no 
arranjo físico, e que foram sugeridas pela liderança informal, que resultaram em ganhos de 
produtividade e melhoria da qualidade dos produtos produzidos. As mudanças realizadas, 
impactaram na redução do tempo e das distancias percorridas durante a execução das atividades a 
serem realizadas,  diminuindo a movimentação desnecessária e aperfeiçoando o fluxo no processo 
de produção. 
 

2. INTRODUÇÃO 

Verifica-se que na atualidade muitas empresas acabam sofrendo com 

problemas de produtividade por questões simples e que deveriam ser tratadas de 

forma conjunta. 

Já que a questão produtividade está ligada ao estilo de liderança escolhido 

para traçar os caminhos a serem percorridos pela empresa, bem como até que 

ponto essa liderança terá autonomia para a tomada de decisão dentro do processo 

produtivo. 

Desta forma, poderia dar condições para que as lideranças informais que 

atuam no processo produtivo, pudessem colocar de forma cientifica seu 

posicionamento, já que trata se de pessoas com amplo conhecimento e 

experiênciano processo produtivo a ser desenvolvido, estando ele familiarizado com 

as tarefas e por consequência qual o melhor arranjo físico a ser escolhido para que 

a empresa possa atingir objetivos de produtividade. 

Esta pesquisa apresenta os resultados obtidos com a mudança no arranjo 

físico de uma empresa no setor têxtil, mostrando o impacto da liderança informal. A 

redução das distancias percorridas no processo produtivo, a comparação do antes e 

depois com resultados nítidos.  

3. OBJETIVO 

Enfatizar a importância da liderança informal junto ao processo produtivo, 

mediante o auxílio na melhor escolha do Arranjo Físico a ser implementado dentro 

do processo de fabricação, impactando com isso em ganhos na produtividade. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, sobre arranjo físico 

sendo abordado a liderança informal, de grande importância para se criar um 



 

diferencial competitivo nas empresas, principalmente quando se encontra algumas 

dificuldades na sua gestão, mas tendo como principal foco o arranjo físico, visando 

que a inovação e as mudanças constantes são de grande importância para o 

processo de produção. 

Posteriormente foi realizado um estudo de caso, que de acordo com Yin 

(2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico, que “investiga o fenômeno 

atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno 

dentro do contexto não são claramente definidas, e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidências. 

A pesquisa utilizada foi de caráter qualitativo, que para Neves (1996), a 

pesquisa qualitativa está relacionada a um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas. 

Após a definição, o estudo se baseou na elaboração do projeto de arranjo 

físico desenvolvido pela liderança informal. 

Segundo Fiorelli (2009), a liderança é a arte de influenciar o comportamento 

de pessoas na realização de uma meta. De acordo com Cabral et. al. (2011): No 

âmbito empresarial, o layout pode ser sinônimo de "arranjo físico". 

Decidir qual arranjo físico utilizar, é imprescindível para qualquer empresa, 

pois se este estiver errado pode acarretar perdas significativas, com fluxos longos e 

desordenados, altos custos com a produção e de modo consequente à insatisfação 

dos clientes (SLACK, 2009. p.182). 

5. DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento do trabalho será utilizado para apresentar um 

levantamento bibliográfico realizado com relação aos conceitos utilizados para a 

fundamentação dos estudos e análises a serem realizadas.  

5.1. Liderança 

Liderança tem sido alvo de diversos estudos pelos pesquisadores já que com 

a evolução das organizações e da complexidade das atividades a serem 

desenvolvidas, liderar equipes tem se tornado cada vez mais importantes para as 

empresas. Sendo assim, para entender o sucesso das organizações, é muito 

importante conhecer a definição, os estilos e modelos de liderança que pode ser 

encontrado dentro da sua estrutura organizacional. 



 

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar 
o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou 
temporal não é importante no processo. Um cientista pode ser influenciado 
por um colega de produção que nunca viu ou mesmo que viveu em outra 
época. Líderes religiosos são capazes de influenciar adeptos que estão 
muitos longes e que têm pouquíssima chance de vê-los pessoalmente 
(MAXIMIANO, 2007, p..277).  
 

Chiavenato (2000) ressalta que o conceito de liderança, enfatizando a 

importância das empresas em tê-la dentro do seu departamento. Cabendo ao 

administrador conhecer a natureza de seus colaboradores, podendo assim conduzir 

as pessoas para que seja um líder bem-sucedido. 
A liderança “(…) é essencial em todas as funções da Administração: o 
administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as 
pessoas, isto é, liderar”. Entende-se por liderança a percepção do grupo em 
relação ao líder, que consegue influenciar, persuadir e argumentar sobre 
pessoas (CHIAVENATO, 2005). 
 

De acordo com Marques (2015), pelas características que cada empresa 

possui, cada uma delas, possui necessidades diferentes quando se diz respeito a 

liderança.  Existindo 03 estilos de liderança, aautocrática, democrática e liberal.  

O quadro baixo apresenta as vantagens comparativas que são encontradas 

na abordagem de cada um dos estilos de liderança que podem ser encontrados 

dentro das empresas e que podem ser utilizadas no processo de administração, 

relacionamento intrapessoal e interpessoal. 

Quadro 1 - Quadro 1 - Estilos de liderança - Comparações 
VANTAGENS 

COMPARATIVAS 
LIDERANÇA 

AUTOCRÁTICA 
LIDERANÇA 

LIBERAL 
LIDERANÇA 

DEMOCRÁTICA 

Tomada de 
Decisão 

Apenas o líder decide e 
fixa as diretrizes sem 
qualquer participação do 
grupo. 

Total liberdade para 
tomada de decisões 
grupais ou 
individuais, com 
participação mínima 
do líder. 

As diretrizes são 
debatidas e decididas 
pelo grupo que é 
estimulado e assistido 
pelo líder. 

Programação 
Dos trabalhos 

O líder determina as 
providências para a 
execução das tarefas, 
casa uma por vez, à 
medida que se tornam 
necessárias e de 
maneira imprevisível 
para o grupo. 

A participação no 
debate é limitada, 
apresentando apenas 
alternativas variadas 
ao grupo, 
esclarecendo que 
poderia fornecer 
informações desde 
que as pedissem. 

O próprio grupo esboça 
as providências e 
técnicas para atingir o 
alvo, com 
aconselhamentos 
técnicos do líder, 
quando necessário. As 
tarefas ganham novas 
perspectivas com os 
debates. 



 

Divisão do 
Trabalho 

O líder determina qual 
a tarefa que cada um 
deverá executar e 
qual o seu 
companheiro de 
trabalho 

Tanto a divisão das 
tarefas como a 
escolha dos colegas 
ficam totalmente por 
conta do grupo. 
Absoluta falta de 
participação do líder. 

A divisão das tarefas 
fica 
a critério do próprio 
grupo e cada membro 
tem liberdade de 
escolher seus colegas 
de tarefa. 

Participação do 
Líder 

O líder é "pessoal" e 
dominador nos 
elogios e nas críticas 
ao trabalho de cada 
membro. 

O líder não faz 
nenhuma tentativa de 
avaliar ou regular o 
curso das coisas. 
Somente faz 
comentários 
irregulares sobre as 
atividades quando 
perguntado. 

O líder procura ser um 
membro normal do 
grupo, em espírito, sem 
encarregar-se muito de 
tarefas. É o objetivo e 
limita-se aos fatos em 
seus elogios e críticas. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 187). 
 

5.1.1. Liderança Formal e Informal 
Segundo Hunter (2004, p.23) “liderança é a habilidade de influenciar pessoas 

para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como 

sendo para o bem comum”. 

Para Hunter (2006, p.53) o papel do líder  “é encorajar as pessoas a 

partilharem conhecimentos e experiências de forma a funcionarem como uma 

influência constante e positiva para quem está a seu redor”. E isso pode ser 

realizado. 

E essa realidade pode ser alcançada pelas ambas as lideranças encontradas 

dentro da empresa, sendo elas a liderança formal e informal. 

De acordo com, Robbins, (2000, p. 29), o papel  daliderança formal é 

esclarecer as pessoas sobre o que esperam que elas façam, facilitando a 

coordenação. 

O líder informal não é investido de atribuições funcionais e não ocupa 

nenhum cargo dentro da estrutura hierárquica, ele se torna líder de maneira natural 

pela própria imposição pessoal, conhecimento das tarefas a serem executadas e 

pela capacidade de influenciar pessoas, pelo seu senso de coletividade e de justiça, 

além da proatividade em questões coletivas. 

O líder informal de acordo com Robbins (2000) é eleito pelos colaboradores 

por confiarem nas suas decisões, sendo muitas vezes o porta voz entre os 

colaboradores e os liderais informais 

Outro tópico necessário para dar entendimento ao trabalho de pesquisa 

elaborado é a abordagem da definição de arranjo físico e suas divisões como será 

apresentado abaixo. 



 

5.2. Arranjo Físico 

O arranjo físico é o posicionamento dos recursos transformadores dentro da 

operação, ou seja, a definição da localização de maquinas, instalações, 

equipamentos e pessoal da operação. (SLACK, 2009). 

Existindo quatro tipos de arranjo físico que serão apresentados no quadro 

abaixo, incluindo de suas características e exemplos. 

Quadro 2: Tipos de Arranjo Físico e suas Principais Características 
Tipos de 
Arranjo 
Físico 

Definições Características Exemplos 

 
 
 
 

Posicional 

Arranjo também conhecido como de 
posição fixa, isto porque ao invés dos 
materiais, informações ou clientes fluírem 
por uma operação, quem sofre o 
processamento fica estacionário, 
enquanto na medida do necessário, 
equipamentos, maquinário instalações e 
pessoas se movem 

O recurso a ser 
transformado é 
fixo entre os 
recursos 
transformadores 

Construção de 
turbinas para 
aviões 
Cirurgia de Coração 

 
 
 

Funcional 

Também podemos chamar de Funcional, 
mudanças realizadas, processos 
similares são localizados juntos um do 
outro, isto é, o arranjo físico é constituído 
de acordo com as necessidades e 
conveniências dos recursos 
transformadores que formam o processo 
na operação.  

Os recursos 
semelhantes são 
posicionados 
próximos um dos 
outros 

Supermercados e 
usinagem de peças 

 
 
 
 

Celular 

Este se caracteriza por tentar definir uma 
ordem para a complexidade de fluxo que 
distingue o arranjo físico por processo, 
onde os recursos transformadores atende 
suas necessidades imediatas e se 
encontram. 

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 

Também conhecido como arranjo físico 
em “fluxo” ou em “linha” ,aqui cada 
produto, elemento de informação ou 
cliente segue um mesmo roteiro no qual 
a sequência de atividades coincide com a 
sequência dos processos arranjados 
fisicamente. 

Os recursos a 
serem 
transformado 
percorre um 
caminho 
predefinido que 
coincide com 
sequenciamento 
entre as 
atividades e o 
processo 

Restaurante Self-
service, programas 
de vacinação em 
massa, montagem 
de um automóvel  

Fonte: Slack (2009p. 186 a 190). 
 

Diante do que foi apresentado sobre dostipos de arranjo físico, verifica-se que 

é necessário seguir uma sequência lógica para se obter um bom arranjo físico. E 

segundo Martins et al (2006) os passos a serem seguidos são: (1) localização da 

unidade Industrial; (2) determinação da capacidade; (3) arranjo físico da empresa.  



O layout tem como finalidade “simplificar o trabalho”, ou seja, busca minorar a 

distância total atravessada com movimentos ágeis entre os materiais, com maior 

flexibilidade e despesa com armazenagem diminuída. Com o arranjo físico correto a 

fábrica pode ganhar espaço físico, restringindo o transporte e o lead

produção (SLACK, 2009

6. RESULTADOS 

O presente estudo foi desenvolvido em um

Noroeste Paulista, interior de São Paulo,

consolidando ao longo do tempo como uma conceituada fabricante de produtos para 

higienização e conservação ambiental, com destaque para os guardanapos e panos 

de limpeza alvejados e xadrez.

O desempenho da empresa é determinado pela capacidade estratégica, a 

partir de um bom arranjo físico

que serviu de objeto para este trabalho,constatou

movimentação desordenada em toda a produção, o que ocasiona 

significativo no processo 

Figura 1: Mapofluxograma da

Fonte: 

 
Informalmente um líder de produção, notadamente na atual condição de 

avanço, percebe que a empresa necessita de melhorias no arranjo 

Evidenciou-se a necessidade de aperfeiçoar o seu sistema produtivo, revisando os 

métodos de trabalho dos seus colab

o tipo de arranjo físico utilizado

oportunidades de melhorias

O layout tem como finalidade “simplificar o trabalho”, ou seja, busca minorar a 

distância total atravessada com movimentos ágeis entre os materiais, com maior 

despesa com armazenagem diminuída. Com o arranjo físico correto a 

fábrica pode ganhar espaço físico, restringindo o transporte e o lead

SLACK, 2009).  

O presente estudo foi desenvolvido em uma Indústria têxtil, 

, interior de São Paulo, a mais de uma 

consolidando ao longo do tempo como uma conceituada fabricante de produtos para 

conservação ambiental, com destaque para os guardanapos e panos 

lvejados e xadrez. 

O desempenho da empresa é determinado pela capacidade estratégica, a 

arranjo físico, que é de grande importância. Analisando a empresa

que serviu de objeto para este trabalho,constatou-se segundo a figura

movimentação desordenada em toda a produção, o que ocasiona 

no processo produtivo. 

Mapofluxograma da Movimentação Desordenada.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 

Informalmente um líder de produção, notadamente na atual condição de 

avanço, percebe que a empresa necessita de melhorias no arranjo 

necessidade de aperfeiçoar o seu sistema produtivo, revisando os 

métodos de trabalho dos seus colaboradores, os tempos de execução das tarefas e 

o tipo de arranjo físico utilizado, a fim de reduzir os desperdícios e encontrar

oportunidades de melhorias. 

 

O layout tem como finalidade “simplificar o trabalho”, ou seja, busca minorar a 

distância total atravessada com movimentos ágeis entre os materiais, com maior 

despesa com armazenagem diminuída. Com o arranjo físico correto a 

fábrica pode ganhar espaço físico, restringindo o transporte e o lead-time de 

stria têxtil, localizada no 

a mais de uma década, vem se 

consolidando ao longo do tempo como uma conceituada fabricante de produtos para 

conservação ambiental, com destaque para os guardanapos e panos 

O desempenho da empresa é determinado pela capacidade estratégica, a 

Analisando a empresa, 

egundo a figura 1,uma 

movimentação desordenada em toda a produção, o que ocasiona um gargalo 

esordenada. 

 

Informalmente um líder de produção, notadamente na atual condição de 

avanço, percebe que a empresa necessita de melhorias no arranjo físico. 

necessidade de aperfeiçoar o seu sistema produtivo, revisando os 

oradores, os tempos de execução das tarefas e 

a fim de reduzir os desperdícios e encontrar as 



 

Depois de um período de observação do processo produtivo, pôde-se 

entender o fluxo de pessoas e materiais, e assim estimar as distâncias e tempo 

percorridos pela matéria-prima durante o processo de produção. Estas distâncias 

podem ser observadas na tabela 1. ( fig. 2 ). 

Tabela 1: Análise operacional entre as distancias e tempo percorrido. 
Operação Distância em MT Tempo 

Do Estoque inicial para a Urdideira 70 MT   51 segundos 
Da Urdideira para   o Tear 10 MT 07 segundos 
Do Tear para o Corte 22 MT 16 segundos 
Do Corte para a Costura 08 MT 06 segundos 
Da Costura para a lavanderia   08 MT 06 segundos 
Da Lavanderia para a Calandra 15 MT 11 segundos 
Da Calandra para a Contagem 07 MT 05 segundos 
Da Contagem para a Prensa 12 MT 09 segundos 
Total  144 Metros  111 segundos 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 
 

A figura abaixo apresenta as distancias que eram percorridas em metros e em 

tempo antes das mudanças sugerias pela liderança informal. 

Figura 2: Fluxo de Distância e Tempo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 2018. 

 
O Líder informal baseou-se em tais distâncias e analisando-se o 

mapofluxograma do processo, verificou a existência de distâncias desnecessárias e 

demasiadas. Com isso, propôs uma possível mudança no arranjo físico.  

Foi realizada uma reunião na sede da empresa, onde foi exposto todo o 

problema, e consequentemente, foi apresentado o desenho de um novo layout, afim 

de proporcionar, melhor agilidade, menor tempo percorrido dos produtos 

transformados até os transformadores, visando assim, uma maior economia, e um 

sistema produtivo mais eficiente e eficaz. Coube a parte da liderança, desempenhar 
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um papel fundamental com os colaboradores, no sentido de fazer a transição do 

antigo para o novo layout, tendo em vista que toda mudança gera um certo 

transtorno e desconforto. 

Nessa etapa, o líder exerce um papel fundamental, pois cabe a ele, ajudar a 

adequar cada colaborador a sua nova função, ao seu novo espaço de trabalho. Fica 

a cargo de sua responsabilidade também, receber todos os feedbacks que serão 

passados pela produção

gerência, no intuito de melhorar cada vez mais o processo de produção. 

novo arranjo Físico e tabela de 

maior produtividade com menor tempo.

Figura 3: 

Fonte: 
 

A tabela abaixo apresenta a nova realidade da distância a ser percorrida e o 

tempo gasto para a execução das tarefas

Tabela 2: Análise operacional 
Operação 

Do Estoque inicial para a Urdideira
Da Urdideira para   o Tear 
Do Tear para o Corte 
Do Corte para a Costura 
Da Costura para a lavanderia  
Da Lavanderia para a Calandra
Da Calandra para a Contagem
Da Contagem para a Prensa
Da prensa para o Estoque Final
Total 

Fonte:

um papel fundamental com os colaboradores, no sentido de fazer a transição do 

antigo para o novo layout, tendo em vista que toda mudança gera um certo 

transtorno e desconforto.  

Nessa etapa, o líder exerce um papel fundamental, pois cabe a ele, ajudar a 

adequar cada colaborador a sua nova função, ao seu novo espaço de trabalho. Fica 

a cargo de sua responsabilidade também, receber todos os feedbacks que serão 

passados pela produção, e transmitidos ou não, de forma mais acertiva para a 

gerência, no intuito de melhorar cada vez mais o processo de produção. 

novo arranjo Físico e tabela de distância e tempo, mostrando o resultado final com 

maior produtividade com menor tempo. 

: Mapofluxograma da Movimentação Atual

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 

A tabela abaixo apresenta a nova realidade da distância a ser percorrida e o 

to para a execução das tarefas. 

: Análise operacional das distancias e tempo percorrido.
Distância em MT 

inicial para a Urdideira 4 MT 2,9 segundos
 4 MT 2,9 segundos

8 MT 5,8 segundos
6 MT 4,3 segundos

Da Costura para a lavanderia   8 MT 5,8 segundos
Da Lavanderia para a Calandra 6 MT 4,3 segundos
Da Calandra para a Contagem 6 MT 4,3 segundos
Da Contagem para a Prensa 2 MT 1,4 segundos
Da prensa para o Estoque Final 8 MT 5,8 segundos

52 Metros  27,4 segundos
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 

 

 

um papel fundamental com os colaboradores, no sentido de fazer a transição do 

antigo para o novo layout, tendo em vista que toda mudança gera um certo 

Nessa etapa, o líder exerce um papel fundamental, pois cabe a ele, ajudar a 

adequar cada colaborador a sua nova função, ao seu novo espaço de trabalho. Fica 

a cargo de sua responsabilidade também, receber todos os feedbacks que serão 

, e transmitidos ou não, de forma mais acertiva para a 

gerência, no intuito de melhorar cada vez mais o processo de produção. Abaixo o 

e tempo, mostrando o resultado final com 

Atual 

 

A tabela abaixo apresenta a nova realidade da distância a ser percorrida e o 

percorrido. Processo atual. 
Tempo 

2,9 segundos 
2,9 segundos 
5,8 segundos 
4,3 segundos 
5,8 segundos 
4,3 segundos 
4,3 segundos 
1,4 segundos 
5,8 segundos 
27,4 segundos 



 

A figura abaixo apresenta novas distancias serão percorridas em metros e em 

tempo com a efetivação da mudança. 

Figura 3: Fluxo de distância e tempo atual. 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores 2018. 

 

 Pode-se verificar que ouve ganhos significativos com as mudanças 

realizadas, a análise comparativa entre a tabela 1 e 2, (fig. 1 e fig. 4), mostra que o 

ganho foi de 70% em metros e 24,7% em segundos, sendo assim a empresa 

aumenta a produtividade no desenvolvimento de suas atividades. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É nítido como o setor produtivo evolui e tem um papel de destaque cada vez 

maior dentro de uma organização. Na mesma velocidade em que isso acontece, as 

empresas também carecem de bons líderes, que consigam acompanhar e se 

desenvolver junto com esse crescimento. Os profissionais precisam se qualificar, 

para estarem cada vez mais aptos a desenvolver esse papel, que é de extrema 

importância.  

Nessa mesma linha, as empresas precisam estar preparadas para 

conseguirem identificar pessoas, que tenham perfis diferenciados, que exerçam 

algum tipo de liderança sobre as demais, os chamados líderes informais.  

Esses são de suma importância no setor produtivo da empresa, pois 

conhecem a fundo cada parte do processo, na maioria das vezes, identificam os 

problemas e as causas e tendem a apresentar a solução imediata.  

São as vozes dos colaboradores, são amigos, companheiros, conselheiros, 

comandantes e até espelho para os demais. Um bom líder consegue desenvolver 

pessoas, tanto no pessoal como no profissional, em cima de seus próprios méritos. 

Para a empresa, ter esse profissional dentro de sua organização, também facilita o 
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processo de comunicação, ajuda na solução de possíveis problemas produtivos, e 

enriquece muito no processamento de informações.   
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