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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de uma área da empresa onde se define e 

integram os elementos produtivos. Por causa dos aspectos geométricos e 

combinatoriais do problema, trata-se de uma questão cuja solução pode atingir 

altos níveis de complexidade, de acordo com o desenvolvimento de variáveis 

do sistema. 

O layout é um estudo sistemático que procura uma combinação ótima 

das instalações industriais que concorrem para a produção, dentro de um 

espaço disponível. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia apresentada para a confecção desta monografia baseou-

se em pesquisa bibliográfica a partir de material já publicado em livros referente 

ao tema deste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização e a competitividade acirrada das organizações 

tende-se, a buscar alternativas e soluções relativas ao armazenamento tendo 

em vista maior agilidade no atendimento do cliente quanto na produção. 

O arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma 

operação produtiva que determina sua forma e aparência. É aquilo que a 

maioria de nós notaria em primeiro lugar quando entrasse pela primeira vez em 

uma unidade de operação. Também determina a maneira segundo a qual os 

recursos transformados como materiais, informação e clientes fluem através da 

operação. Mudanças relativamente pequenas a localização de uma máquina, 

numa fábrica ou dos bens em supermercado ou a mudança de sala em um 

centro esportivo podem afetar o fluxo de materiais e pessoas através da 

operação. Isso por sua vez pode afetar os custos e a eficácia geral da 

produção. A principal área de ação de um layout industrial é sem nenhuma 

dúvida a empresa, definindo e integrando os elementos produtivos. 

Desde que o layout é uma integração de diversos fatores como 

Integração total de todos os fatores que afetam o arranjo físico, movimentação 

de materiais por distâncias mínimas; trabalho fluindo através da fábrica; todo o 

espaço efetivamente utilizado; satisfação e segurança para os empregados; um 

arranjo flexível que possa facilmente ser reajustado, há sempre alguma coisa 

imperfeita nele. Sempre se pode criticar alguma coisa em qualquer layout. 
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A única maneira de se conseguir um bom layout é visualizando como 

ele irá funcionar. Deve-se pelo menos ter um desenho claro para análise e 

discussão.  

O trabalho apresentado a seguir tem por objetivo desenvolver um 

estudo que poderá ser útil para compreender os conceitos básicos do layout de 

armazenagem que poderá ser útil para compreender os conceitos básicos do 

layout de armazenagem e suas vantagens para a organização. 
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CAPÍTULO I 

CONCEITOS DE LAYOUT 

 

 Segundo Viana (2002), o significado de layout pode ser explicado 

por meio das palavras desenho, plano, esquema, ou seja, é o método pelo qual 

ao se inserirem figuras e gravuras surge uma planta, podendo-se, por 

conseguinte, afirmar que o layout é uma maquete no papel. 

 O layout influi desde a seleção ou adequação do local, assim 

como no projeto de construção, modificação ou ampliação, conforme o caso, 

bem como na distribuição e localização dos componentes e estações de 

trabalho, assim como na movimentação de materiais, máquinas e operários. 

Logo, o layout é iniciado com a aplicabilidade a elaboração de um projeto, 

sendo finalizado por sua caracterização. Para que haja um projeto perfeito, há 

que se ter um planejamento, em que existir o layout. É preciso revisar o layout 

de tempos em tempos para atualizá-lo às necessidades da empresa, sobretudo 

em empresas que investem na mecanização e evolução tecnológica de 

equipamentos, métodos e processos. De fato, não existe um critério padrão 

para se avaliar a adequação de um layout, tudo depende das metas a serem 

atingidas e dos fatores que influenciam no fluxograma típico para a atividade 

realizada pela empresa. 
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 Segundo Dias (1996), o layout é um estudo sistemático que 

procura uma combinação ótima das instalações industriais que concorrem para 

a produção, dentro de um espaço disponível. É a maneira como os homens, 

máquinas e equipamentos estão dispostos em uma fábrica. É a melhor 

utilização do espaço disponível que resulte em um processamento mais efetivo, 

através da menor distância, no menor tempo possível. 

 Layout significa colocar, dispor, ocupar, localizar, assentar. É o 

gráfico que representa a disposição espacial, a área ocupada e a localização 

dos equipamentos, pessoais e materiais. 

 Como citado por Viana (2002), a definição dos conceitos de layout 

para as organizações servem com o fim de demonstrar suas atribuições no 
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processo de melhoria e inovação às necessidades da empresa no sistema de 

armazenagem. 

 Segundo Cury (2000) layout corresponde ao arranjo dos diversos 

postos de trabalho nos espaços existentes na organização, envolvendo além 

da preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, 

segundo a natureza da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, 

máquinas, equipamentos e matérias primas. 

 Num sentido amplo corresponde à distribuição física de elementos 

em determinado espaço, no intuito de atender satisfatoriamente às 

necessidades dos clientes, fornecedores e funcionários, interagindo-os com o 

ambiente organizacional e consequentemente aumentando a produtividade e 

reduzindo custos. 

 

 “Uma boa disposição de móveis e equipamentos 

faculta maior eficiência aos fluxos de trabalho e uma 

melhoria na própria aparência do local” (CHILENATO 

FILHO, 1987). 

 

 

 A aparência, tanto da disposição física como das pessoas nela 

inserida é sem dúvida alguma o chamativo dos clientes que influenciam 

diretamente no processo de produtividade da empresa. 

 Além da interação entre espaço físico e fator humano o layout 

deve ser flexível a fim de que possa ser alterado sempre que seja necessário. 
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Afinal sabe-se que no atual contexto global, as mudanças, seja no aspecto 

social, financeira, política e administrativa, são cada vez mais constantes e 

vulneráveis. 

 A redução da fadiga também se insere no quadro de objetivos do 

arranho físico, pois a existência desta pode revelar uma disposição inadequada 

das condições de trabalho. De acordo com Heméritas (1998), “fadiga é a 

diminuição reversível da capacidade de um órgão ou de um organismo em 

consequência de uma atividade. Tal sensação pode ser provocada pelo esforço 

despendido e pelo mau uso do ambiente, podendo ser tanto muscular, como 

mental ou neuro-sensorial. Além da interação entre espaço físico e fator 

humano o layout deve ser flexível a fim de que possa ser alterado sempre que 

seja necessário. Afinal sabe-se que no atual contexto global, as mudanças, 

seja no aspecto social, cultural, financeira, política e administrativa, são cada 

vez mais constantes e vulneráveis. 

 Luís Oswaldo Leal da Rocha (1987), em sua obra Organização & 

Método, divide o layout em basicamente dois tipos: o burocrático e o industrial. 

O burocrático é usado no rearranjo de áreas de trabalho burocrático, 

auditórios, salas de aula, comércio varejista e/ou atacadista, escritórios. O 

industrial é mais complexo, pois depende do movimento existente na área de 

transformação da indústria. Nesse contexto, agrupam-se o layout por produto, 

por processo ou posicional. 

 Luís Oswaldo Leal da Rocha (1987) ressalta que, de posse das 

miniaturas e de acordo com as particularidades do órgão a ele destinada, 

procura-se o melhor e mais racional posicionamento dos móveis, 
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equipamentos. Entretanto essa atribuição devem ser observados todos os 

aspectos definidos nos estudos do ambiente, a fim de humanizar as condições 

de trabalho. 

  

CAPÍTULO II 

VANTAGENS E OBJETIVOS DO LAYOUT 

 

2.1 Vantagens do layout 

 Pozo (2001) diz que “quando as demandas pelos produtos da 

empresas forem todas conhecidas com exatidão e, também, se as mercadorias 

puderem ser fornecidas instantaneamente, teoricamente não há necessidade 

para manter espaço físico para o estoque. Entretanto, esse fato, que seria o 

ideal, não costuma ocorrer com frequência por diversos motivos como: 

demanda variável, atrasos nos fornecimentos, marketing e outros mais que 

geralmente a demanda torna-se difícil de ser prevista com precisão”. Pode-se 

então reduzir os elevados custos de armazenagem segundo quatro razões 

básicas para mantermos espaço físico para armazenagem: 

 Reduzir custos de transportes e produção – tende a reduzir custos 

de transporte pela compensação nos custos de produção e estocagem. Por 

conseguinte os custos totais de fornecimento e distribuição dos produtos 

podem ser diminuídos. 

 Coordenar suprimento e demanda – empresas que têm produção 

sazonal com demanda por produtos razoavelmente constante enfrentam o 
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problema de coordenar seu suprimento com a necessidade de produtos. 

Sempre que ocorra dificuldade para coordenar suprimento e demanda de forma 

precisa, são necessários estoques. 

 Auxiliar o processo de produção – determinados processos de 

produção certamente influenciam necessidades de espaço físico para 

armazenagem. 

 Auxiliar o processo de marketing – para a área de marketing é 

muito importante a disponibilidade do produto para o mercado. A armazenagem 

é utilizada para agregar esse tipo de valor. Pela estocagem do produto próximo 

aos consumidores, podem-se conseguir entregas mais rápidas e melhoria no 

nível de serviço em razão de melhor entrega, assim com maior disponibilidade, 

o que pode set feito positivo nas vendas. 
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2.2 Objetivos do layout 

 

 A realização de uma operação eficiente e efetiva de 

armazenagem depende da existência de um bom layout no local de 

armazenagem, que determina, tipicamente, o grau de acessibilidade ao 

material, os locais de áreas obstruídas, a eficiência de mão-de-obra, a 

segurança do pessoal e do armazém. 

 Segundo Moura (1997), os objetivos do layout devem ser: 

assegurar a utilização máxima do espaço; propiciar a mais eficiente 

movimentação de materiais; propiciar a estocagem mais econômica, com 

relação às despesas de equipamento, espaço e mão-de-obra; propiciar 

flexibilidade máxima para satisfazer as necessidades de mudança, de 

estocagem e de movimentação. 

  

 

CAPÍTULO III 

ESTRATÉGIAS DO LAYOUT 

 

3.1 Estratégias do layout 

 

 Segundo Hong (2001) no depósito os principais aspectos do 

layout a serem verificados são: 
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 Itens do estoque – as mercadorias de maior saída do depósito 

devem ser armazenadas nos arredores da saída ou expedição, a fim de facilitar 

o manuseio. O mesmo deve ser feito com os itens de grande peso e volume. 

 Corredores – os corredores do depósito deverão facilitar o acesso 

às mercadorias em estoque. Quanto maior a quantidade de corredores maior 

será a facilidade de acesso e tanto menor o espaço disponível para o 

armazenamento. Armazenamento com prateleiras requer um corredor para 

cada duas filas de prateleiras. A largura dos corredores é determinada em 

função das portas de acesso e da arrumação das mercadorias. Entre as 

mercadorias e as paredes do edifício devem existir passagens mínimas de 

60cm, para acesso às instalações de combate a incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portas de acesso – as portas de acesso ao depósito devem 

permitir a passagem dos equipamentos de manuseio e movimentação de 
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materiais. Tanto sua altura como a largura deve ser devidamente 

dimensionada. O local de expedição ou de embarque de mercadorias deve ser 

projetado para facilitar as operações de manuseio, carga e descarga. Próximo 

ao local de expedição ou de desembarque deve haver um espaço de 

armazenagem temporária para se alocar separadamente as mercadorias, 

conforme o tipo. O acostamento para veículos deve considerar a quantidade de 

diária de embarques, como o tempo de carga e descarga de caminhões. 

 Prateleiras e estruturas – quando houver prateleiras e estruturas 

no depósito, a altura máxima deverá considerar o peso dos materiais. O topo 

das pilhas de mercadorias deve se distanciar um metro das luminárias do teto. 

As mercadorias leves devem permanecer na parte superior das estruturas, e as 

mercadorias mais pesadas devem ser armazenadas nas barras inferiores da 

estrutura. O piso deve ser suficientemente resistente para suportar o peso das 

mercadorias e o trânsito dos equipamentos de movimentação. 

 Segundo Rodrigues (2003) denomina-se resistência estrutural ao 

limite máximo de peso que um metro quadrado do piso pode suportar sem se 

deteriorar por compressão, determinado por meio de cálculos de Engenharia e 

expresso por meio da relação tons./m2. Além da resistência estrutural, a 

capacidade de armazenagem é também grandemente afetada pelas condições 

do piso como: nivelamento com relação ao prumo; regularidade e estado da 

pavimentação; condições do sistema de drenagem pluvial. 

De acordo com Hong (1999) o presente estudo seguirá com a 

apresentação das necessidades de ter um layout bem estruturado, 
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demonstrando suas formações básicas gerais. Lembrando sempre que deverá 

ser aplicado de acordo com as atividades realizadas na empresa. 

Um grande fator na determinação de quais serão os custos para 

produzir o nível desejado de trabalho é o Layout do Armazém, que deve prover 

um bom fluxo de material, custos de operação baixos para estocagem e coleta 

e eficiente utilização do espaço de estocagem e do equipamento (MOURA 

2003). 

Os projetos de depósitos devem também permitir a movimentação de 

produtos em linha reta, quer eles estejam armazenados, quer não, para que 

esta atividade ocorra de maneira rápida e fácil. Isso significa que os produtos 

devem ser recebidos numa ponta do edifício, armazenados no meio e 

despachados pela outra ponta (BOWERSOX e CLOSS, 2001). Uma vez que se 

tenha localizado as áreas de recebimento e expedição no layout, é preciso 

analisar as áreas de estocagem do material. Os tipos de áreas e equipamentos 

de estocagem a serem usados irão determinar, até certo ponto, a configuração 

do layout e as necessidades de corredores. Finalmente, cada alternativa de 

layout do armazém deve ser avaliada, para determinar se ela atinge os 

objetivos desejados. 

Para Bowersox & Closs (2001) o layout do local de armazenagem, 

independente do tamanho ou da complexibilidade deve seguir três princípios 

básicos: 

Critérios de Projetos - estão diretamente associados às características 

das instalações físicas (número de andares e altura útil), e à movimentação dos 

produtos (fluxo dos produtos); 
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Tecnologia de Manuseio - refere-se à eficácia e eficiência da operação 

com relação à tecnologia adotada para a movimentação dos produtos. Os dois 

pilares da tecnologia de manuseio são: a continuidade do movimento 

(responsável em minimizar o tempo total gasto e o risco dos produtos) e a 

economia de escala na movimentação (obtida quando todas as atividades são 

executadas com a maior quantidade possível de produtos); 

Plano de Armazenagem - considera o volume, peso, giro e 

acondicionamento dos produtos para a armazenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tipos de layout  

 

São três os tipos básicos de layout: Posicional, Funcional e Linear. 

Muitas variações e combinações destes, três tipos podem ser feitas, de acordo 

com as necessidades: 

Layout Posicionai - Por posição fixa, ou por localização fixa do material. 

Usado para montagens complexas. O material ou componentes principais 
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ficam em um lugar fixo. Usa-se o Layout posicionai quando: as operações de 

conformação do material utilizam apenas ferramentas manuais ou máquinas 

simples; estiverem sendo feitas poucas unidades de certo tipo; O custo de 

movimentação for alto. 

 Layout Funcional - Por processo. Agrupam-se todas as operações 

de um mesmo "tipo" de processo. 

Utiliza-se o layout funcional quando: As máquinas forem de difícil 

movimentação; tiver grande variedade de produtos; tiver grandes variações nos 

tempos requeridos para diferentes operações; tiver demanda pequena ou 

intermitente. 

O layout funcional é o mais utilizado pelas pequenas médias empresas. 

O layout funcional ou por processo é assim chamado porque as necessidades 

e conveniências dos recursos transformados que constituem o processo na 

operação denominam a decisão sobre o arranjo físico. No arranjo por processo, 

processos similares são localizados juntos um do outro. A razão pode ser que 

seja conveniente para a operação mantê-los juntos, ou que dessa forma a 

utilização dos recursos transformadores seja beneficiada. Isso significa que, 

quando produtos, informações e clientes fluírem através da operação, eles 

percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com suas 

necessidades. Diferentes produtos ou clientes terão diferentes necessidades, 

e, portanto, percorrerão diferentes roteiros através da operação. Por esta razão 

o padrão de fluxo na operação será bastante complexo, como veremos nos 

exemplos a seguir: 
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Hospital - alguns processos (aparelhos de raios-X e laboratórios) são 

necessários a um grande número de diferentes tipos de pacientes; alguns 

processos (alas gerais) podem atingir altos níveis de utilização de recursos 

(leitos e equipes de atendimento). 

Supermercado - alguns processos com a área que dispõe de vegetais 

enlatados oferecem maior facilidade na reposição dos produtos se mantidos 

agrupados. Alguns setores, como o de comida congelada, necessitam de 

tecnologia similar a de gabinetes refrigerados. Outras como as áreas que 

dispõem de vegetais frescos, podem ser mantidos juntos, pois desta forma 

podem ser feitos mais atraentes aos olhos dos clientes. No arranjo físico por 

processo, característico de muitas indústrias e provavelmente da maioria das 

atividades de prestação de serviços, os centros de trabalho são agrupados de 

acordo com a função que desempenham. Os materiais movem-se de um centro 

a outro de acordo com a necessidade. Hospitais, escolas, armazéns, bancos e 

muitas outras atividades são organizados por processo; na indústria, esse tipo 

de arranjo físico indica que máquinas de uma mesma função são agrupadas 

em departamentos funcionais e o produto caminha até a máquina adequada à 

próxima operação, O mesmo grupo de máquinas serve a produtos 

diferenciados, aumentando a flexibilidade do sistema a mudanças no projeto do 

produto ou processo. 

Layout Linear – 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 sequencia de operações.  
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Usa-se o layout Linear quando: tiver grandes quantidades de peças; o produto 

for mais ou menos padronizado; a demanda for estável; puder ser mantida a 

continuidade do fluxo de material – operações balanceadas. 

 A grande diferença do layout por produto (linear), para o layout 

Funcional (por processo), é que no linear, as máquinas e processos envolvidos 

na obtenção ou montagem de um produto ou série de produtos, encontram-se 

agrupados, juntos e em sequencia, de modo a propiciar que os materiais ao 

entrarem na fase de produção sigam sempre a mesma linha entre os pontos de 

processamento. Já no layout funcional, todas as operações semelhantes ou 

máquinas do mesmo tipo são agrupadas para aproveitar ao máximo sua 

potencialidade. Possui essa nomenclatura pelo fato da localização da máquina 

e/ou equipamento determinar sua função em outras palavras, a posição da 

máquina indicará sua função ou finalidade. 
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3.3 Fatores que influenciam no layout 

 

 Os fatores que influenciam no layout são: Fator Material – incluindo 

projeto, variedades, quantidades, as operações necessárias e a sua sequência. 

 Fator Maquinaria – incluindo o equipamento produtivo, ferramentas e 

sua utilização. 

 Fator Homem – incluindo supervisão e apoio, além do trabalho direto. 

 Fator Movimento – incluindo transporte inter e intradepartamental e o 

transporte ás várias operações, armazenagens e inspeções. 
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 Fator Espera – incluindo estoques temporários e permanentes e atrasos. 

 Fator serviço – Incluindo manutenção, inspeção, programação e 

expedição. 

 Fator Construção – incluindo as características externas e internas do 

edifício e a distribuição do equipamento. 

 Fator mudança – incluindo versatilidade, flexibilidade e expansibilidade. 

 Logo após a definição dos produtos que a fábrica irá produzir a primeira 

decisão a ser tomada é a escolha do tipo de processo básico. Em termos mais 

amplos é a característica de volume variedade que dita o tipo de processo. Há, 

entretanto, frequentemente, alguma superposição entre tipos de processo que 

podem ser utilizados para determinada posição do binômio volume-variedade. 

Em casos em que mais de um tipo de processo é possível, a importância 

relativa dos objetivos de desempenho da operação pode influenciar na decisão. 

Depois que o tipo de processo foi selecionado, o tipo básico de arranjo físico 

deve ser definido. Há muitas maneiras diferentes de se arranjarem recursos 

produtivos de transformação. Além disso, a variedade de arranjos físicos 

parecerá ainda mais ampla do que na verdade é porque alguns dos recursos 

individuais de transformação parecerão muito dessemelhantes. Sob estas 

condições, é difícil detectar as similaridades que se escondem sob estes 

aparentemente diversos arranjos físicos. Embora a escolha do tipo básico de 

layout governe a maneira geral segundo a qual os recursos vão ser arranjados 

uns em relação aos outros, ela não define precisamente a posição exata de 

cada elemento da operação. 
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CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que o layout influi desde a seleção ou adequação do local 

como na distribuição e localização dos componentes e estações de trabalho, 

na movimentação de materiais, máquinas e operários. 

 A realização de uma operação eficiente e efetiva de armazenagem 

depende muito da existência de um bom layout, que determina, tipicamente, o 

grau de acesso ao material, os modelos de fluxo de material, os locais de áreas 

obstruídas, a eficiência de mão-de-obra e a segurança do pessoal e do 

armazém. 

 A atenção a essas questões pode parecer o gerenciamento a prover 

maior agilidade operacional e viabilização em termos de custos e respostas 

mais adequadas a atividade fim a qual a aera de armazenagem se proponha a 

atender, evitando desperdícios, agilizando a separação das mercadorias e 

fornecendo um ambiente de trabalho apropriado. 
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