


AULA 19 – ESTUDO DOS 
TIPOS DE LAYOUT –

POSICIONAL, FUNCIONAL

A partir desta aula, vocês vão conhecer os tipos de layout que uma
empresa pode usar para garantir sua organização, solucionar
problemas de produção, posicionamento de máquinas, etc...
De acordo com a necessidade da empresa e o layout adotado,
diversas variações e combinações podem surgir.
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19.1 Layout posicional 

Neste tipo de layout, o material permanece parado enquanto que o homem e
o equipamento se movimentam ao redor. Atualmente, sua aplicação se restringe
principalmente a caso onde o material, ou o componente principal, é difícil de ser
movimentado, sendo mais fácil transportar equipamentos, homens e componentes
até o material imobilizado. É o caso típico de montagem de grandes máquinas,
montagens de navios, de prédios, barragens, grandes aeronaves, etc.

O número de itens finais normalmente não é muito grande, mas o tamanho do
lote dos componentes para o item final pode variar de pequeno a muito grande.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico 

Por Posição Fixa Ou Por Localização Fixa Do Material. Usado Para
Montagens Complexas. Os Materiais Ou Componentes Principais
Ficam Em Um Lugar Fixo.
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O produto ou o sujeito do serviço é muito grande para ser movido ou
está em estado muito delicado para ser deslocado. Banco de Imagens
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Atenção!

• Trata-se de um processo intermitente, em que os recursos (funcionários e
equipamentos) são organizados em torno do processo;
• Agrupa postos de trabalho ou departamentos de acordo com a função;
• Isto significa que, quando clientes, informações e produtos fluírem através
da operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo
com as suas necessidades.

Exemplo:
• produto parado, muito grande para ser movido;
• recursos e pessoas se movimentam;
• utiliza grandes áreas;
• grande atividade de transporte;
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Outros exemplos: rodovia, restaurante de alta classe. 

Vantagens 

• O transporte de unidades montadas é reduzido; 
• Não é afetado por mudanças nos produtos; 
• Não requer estudo muito custoso.

Por processo. Agrupam-se todas as operações de um mesmo
“tipo”, de processo.
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19.2 Layout funcional ou por processo

No layout funcional, máquinas-ferramentas são agrupadas funcionalmente
de acordo com o tipo geral de processo de manufatura: tornos em um
departamento, furadeiras em outro, injetoras de plástico em outro e assim
por diante. Ou seja, o material se movimenta através das áreas ou
departamentos. Este tipo de arranjo é adotado geralmente quando há
variedade nos produtos e pequena demanda. É o caso de fabricação de
tecidos e roupas, trabalho de tipografia, oficinas de manutenção.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico
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Atenção! 

• máquinas semelhantes agrupadas; 
• mão de obra especializada; 
• menos vulnerável a paradas; 
• grande flexibilidade para troca de produtos; 
• equipamentos de uso geral; 
• grande movimentação de materiais; 
• controle mais complexo; 
• altos estoques intermediários;
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Vantagens

• Melhor utilização das máquinas;
• É adaptado a uma variedade de produtos e mudanças na sequência e
operação;
• É adaptado à demanda intermitente;
• É mais fácil manter a continuidade de produção no caso de quebra de
máquina, falta de material, faltas.
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Resumo

Ao final desta aula você pode perceber dois dos três tipos de layout,
conheceu suas definições e as vantagens envolvidas ao utilizar cada um
deles.

Agora, podemos dizer que avançamos mais alguns passos em direção à
sua vida profissional como administrador.
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1) Como técnico em administração, e usando suas próprias palavras
diferencie layout funcional de layout fixo.
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AULA 20 – ESTUDO DOS 
TIPOS DE LAYOUT - LINEAR

Nesta aula abordaremos mais um dos tipos de layout, 
o linear ou por produto. Desta forma, Assim, 

concluiremos o estudo sobre este tema, adquirindo 
habilidades suficientes para se tornar um bom técnico 

em administração. Mãos à obra!
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20.1 Layout por produto (em linha)

Linha De Produção, Ou Por Produto. O Material É Que Se
Move. Uma Operação Imediatamente Adjacente À Anterior.
Os Equipamentos São Dispostos De Acordo Com A Sequência
De Operadores.
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O layout em linha tem uma disposição fixa orientada para o produto. Os
postos de trabalho (máquinas, bancadas) são colocados na mesma
sequência de operações que o produto sofrerá. É comum existir uma
máquina de cada tipo, exceto quando são necessárias máquinas em
duplicata para balancear a linha de produção. Quando o volume se
torna muito grande, especialmente na linha de montagem, ele é
chamado de produção em massa.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico
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Atenção! 

• layout mais suscetível a paradas; 
• menos flexível quanto a mudanças de produto; 
• os operários e as máquinas são fixos; 
• as tarefas são especializadas; 
• há redução de movimentações e estoque em processo;

Exemplo: montagem de automóveis; programa de vacinação em
massa; restaurante self-service.
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Vantagens 

• Manuseio reduzido de materiais; 
• Quantidades reduzidas de material em processo; 
• Uso mais efetivo da mão de obra; 
• Facilidade de controle; 
• Melhor uso do espaço. 

Exemplo de Layout por produto (em linha)
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• Espera (montar o layout de uma clínica) 
• Registro histórico pessoal e clínico 
• Entrega de uniformes 
• Sala de aula 
• Depósito de uniformes 
• Médico Médico
• Médico Médico
• Médico Médico
• Coleta de sangue 
• Coleta de sangue 
• Coleta de sangue 
• Raios-X 
• Raios-X 
• Raios-X
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Centro de alistamento militar (Layout por produto)

Os recursos transformados, entrando na operação, são pré selecionados
(ou pré-selecionam se a si próprios) para movimentarem-se para uma
parte específica da operação (ou célula), na qual todos os recursos
transformadores, utilizados para atender a necessidades imediatas de
processamento, se encontram.
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20.2 Arranjo celular

É composto de células de produção e montagem interligadas por um
sistema de controle de material de “puxar”. Nas células, operações e
processo são agrupados de acordo com a sequência de produção que é
necessária para fazer um grupo de produtos. As máquinas na célula são
todas, normalmente de ciclo único e automático, sendo que elas podem
completar o seu ciclo desligando automaticamente.
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A célula normalmente inclui todos os processos necessários para uma
peça ou sub montagem completa.

Os pontos chaves desse tipo de arranjo são:

• máquinas são dispostas na sequência do processo;
• uma peça de cada vez é feita dentro da célula;
• os trabalhadores são treinados para lidar com mais de um processo
(operadores polivalentes);
• o tempo do ciclo para o sistema dita a taxa de produção para a célula;
• os operadores trabalham de pé e caminhando.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-
Fisico
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20.2.1 Implantação do arranjo celular

No âmbito da fabricação, o passo inicial na implantação do arranjo celular
é a definição das famílias a serem consideradas com base no conceito da
Tecnologia de Grupo.

Após a definição das famílias, desenha-se as células. Pode ser que as
máquinas sejam puladas em determinados roteiros de produção, ou que
haja fluxo para trás em alguns pontos. Eventualmente pode ser necessário
reprojetar peças para encaixá-las nas famílias.
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Vantagens

• redução do tempo de ajuste de máquina na mudança de lotes dentro da
família, tornando-se economicamente a produção de pequenos lotes.
Tenta-se usar o mesmo dispositivo para todas as peças da família;
• eliminação do transporte e de filas ao pé da máquina, reduzindo-se
então estoques de segurança e intermediários;
• maior facilidade no Planejamento e Controle da Produção, na medida em
que o problema de alocação de ordens de produção das máquinas é
extremamente minimizado;
• redução de defeitos, na medida em que num arranjo celular um
trabalhador pode passar a peça diretamente a outro, e se houver defeito o
próprio trabalhador devolverá a peça ao companheiro;
• redução de espaço.
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20.3 Layout posicional flexível

Neste Caso, A Linha De Produção É Rearranjada Rapidamente, De
Acordo Com Os Produtos E As Quantidades Produzidas.

Atenção! 

• Os equipamentos possuem recursos de movimentação ou adaptação 
para serem rearranjados; 
• A área física possui facilidades para o rearranjo;
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Resumo

Queridos alunos, procurei abordar da melhor maneira possível, os
conceitos, os exemplos, as definições que ajudarão no processo de
transformação pessoal e profissional, tanto no presente quanto no
futuro. Procurei também ajudá-los a entender a importância da
Organização, Sistemas e Métodos na vida de todos nós.
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1) Escolha o tipo de layout mais adequado ao seu ramo de
atuação. Justifique.
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