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Projeto de Fábrica e Layout 

 Layout Macro 

(LEE, Q. Projeto de Instalações e do Local 

de Trabalho. São Paulo: IMAM, 1. ed., 

1998, 229 p.) 
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Planejamento do Macro-Espaço 

  O plano do macro-espaço é freqüentemente o 
nível mais importante do projeto de uma 
instalação/fábrica. 

 

  Este nível determina a organização básica da 
fábrica e os padrões de fluxo de material. 

 

  O plano do macro-espaço influencia quase 
todas as medidas de desempenho de uma 
organização, da rotatividade da mão-de-obra, 
passando pela qualidade até as entregas.  

Planejamento do Macro Espaço 
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Estrutura do Projeto Macro 

Formada de 5 macro etapas 

1. Planejamento do Projeto 

2. Levantamento de Informações 

3. Estratégia 

4. Projeto do Layout 

5. Avaliar/Selecionar melhor layout 

 

 

Estrutura do Projeto Macro 
1.Planejamento do Projeto 

 São mapeados os recursos para a execução do 

projeto. 

 Planejamento das atividades (gráfico de Gantt) 

 Cronograma das atividades 

 Identificar os recursos humanos para o projeto 
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Estrutura do Projeto Macro 
 2. Levantamento de Informações 

 Após a aprovação do projeto, inicia a coleta de 

informações (qualitativas e quantitativas). 

 Analisar Produtos e Volumes (contexto atual e 

futuro), organização (espaços de apoio), espaço 

atual e estoques. 

 Analisar Processos Existentes, fluxos de processo 

(materiais e informações, estrutura física... 

Estrutura do Projeto Macro 
 3. Estratégia 

 Declaração da estratégia operacional da empresa 

 Pode ser dividida em 4 partes 

1. Missão: informa o propósito da instalação (clientes, 
produtos, processos...) 

2. Processo: tipo de processo, escala, capacidade de 
produção, qualidade, tecnologia 

3. Infra Estrutura: atividades e estruturas de apoio ao 
processo: politica de RH, treinamentos, segurança, EPIs, 
estrutura funcional, controle da produção, gerenciamento 
de fornecedores 

4. Instalações: foco da instalação, localização, tamanho, 
transporte, expansão, resíduos... 
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Estrutura do Projeto Macro 
4. Projeto do Layout 

 Definição das UPEs 

 Analisar fluxo de materiais, informações... 

 Definir afinidades  

 Calcular espaço  

 Identificar limitações, restrições 

 Diagrama de configuração 

 Primitivas de espaço 

 Definir alternativas de espaço (layout) 

Estrutura do Projeto Macro 
5. Avaliar/selecionar melhor layout 

 Avaliar os layouts gerados e selecionar melhor 
alternativa 

 As alternativas podem ser avaliadas pelos seguintes 
critérios: 

 Fluxo de materiais 

 Custo inicial 

 Facilidade de comunicação 

 Controle de produção 

 Qualidade 

 Flexibilidade para acomodar novos produtos 

 Necessidades de produção 

 Conforto dos operadores 

 E outras mais... 



18/09/2012 

6 

Estrutura do Projeto de Macro Espaço 
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3.01- Planejar o Projeto 

 A tarefa 3.01, que dá início ao projeto com os planos 
para as demais atividades, programação de tempo e 
recursos; 

 Selecionar os membros da equipe de projeto 
(tomadores de decisão). 

  Definir os objetivos do projeto. 

  Definir para cada atividade, o tempo, os recursos 
necessários, as responsabilidades e os resultados. 

  Planejar o projeto através da utilização de softwares 
de planejamento ou gráfico de Gantt. 

  Resultado: lista de atividades, gráfico de Gantt e um 
resumo incluindo os objetivos do projeto. 
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3.01- Planejar o Projeto 
Grupos envolvidos no projeto 

  Gerentes: devem dar suporte ao projeto, requerem 

reuniões e seminários de apresentação e justificativa do 

projeto; 

  Operadores: devem compreender e engajar-se no 

processo, requerem seminários e treinamento em novas 

habilidades; 

  Equipe de projeto: devem executar o projeto, requerem 

treinamento em todos os aspectos técnicos e 

organizacionais envolvendo o desenho e implantação do 

novo layout, além da habilidade de trabalho em equipe. 

A equipe deve ter um líder/gerente. 

3.01- Planejar o Projeto 
O líder da equipe do projeto 

  Comunicador efetivo; 

  Visionário; 

  Capaz de motivar e obter cooperação; 

  Respeitado por seu conhecimento, 
relacionamento e habilidades; 

  Capaz de delegar sem perder o controle; 

  Conhecedor de gerenciamento de projetos; 

  Conhecedor profundo dos objetivos, 
princípios e métodos de projeto de layout. 
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3.01- Planejar o Projeto 
Membros da equipe de projeto 

Idealmente a equipe deve ser composta por 
representantes de diversas áreas: 
  Projeto e Desenvolvimento de Produto; 

  Engenharia de Processos;  

  Planejamento e Controle da Produção; 

  Operador líder; 

  Supervisão da fábrica; 

  Gerência da Produção; 

  Engenharia/ Garantia da Qualidade; 

  Área Administrativa; 

  Manutenção. 

3.01- Planejar o Projeto 
Definição dos objetivos 

  Identificar os principais resultados a serem 

alcançados com a implantação do layout. Estes 

resultados devem refletir as prioridades 

estratégicas da companhia e as necessidades de 

desenvolvimento do sistema de produção. 

 

 Objetivos de desempenho podem ser definidos ao 

longo das dimensões estratégicas de produção tais 

como: custo, qualidade, flexibilidade, pontualidade 

e velocidade de entrega. 
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3.01- Planejar o Projeto 
Planejamento de Atividades 

Indicar 

envolvidos 

por cor 

Estrutura do Projeto de Macro Espaço 

18 
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2. Levantamento de Informações 

 3.02-Analisar Produtos e Volumes 

 3.03-Analisar Processos Existentes 

 3.04-Analisar Estoque 

 3.05-Analisar Espaço Atual 

 3.06-Analisar Organização 

 3.07-Infra Estrutura Física 

 3.08-Analisar Fluxos de Informações e Materiais 

 3.09-Outras Questões Importantes 

3.02 – Analisar Produtos & Volumes 

  A análise de produto - volume examina os produtos 

e seus respectivos volumes no presente e no futuro. 

  Esta análise ajuda o projetista a entender as 

relações entre os vários produtos.  

 Definir agrupamento de produtos: marketing, 

produção ou ambas (definição de família de 

produtos) 

 As famílias de produto costumam ter características 

de produção comuns (tecnologia de grupo) 
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3.02 – Analisar Produtos & Volumes 
Reflexos de uma boa análise Produtos x Volumes 

  A análise P-V pode ajudar no desenvolvimento da 

estratégia de manufatura. 

 Alto volume com baixa variedade sugere linhas de 

produção de alta velocidade (layout por produto). 

 Baixo volume com alta variedade sugere um layout 

funcional (layout por processo). 

  Alta variedade com diferentes volumes para cada item 

sugere manufatura celular. 

  Variações sazonais requerem estratégias específicas 

para gerenciar o inventário e a capacidade instalada. 

3.02 – Analisar Produtos & Volumes 
Reflexos de uma boa análise Produtos x Volumes 

 As projeções de produtos e volumes são a base para: 

 O projeto do processo 

 As necessidades de espaço 

 As necessidades de armazenamento 

 Análise de fluxo de materiais 
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3.03 – Analisar Processos Atuais 

  A análise dos processos atuais envolve a observação da 

seqüência de atividades as quais o produto é 

submetido. 

 

  Esta análise documenta o processo atual. 

 Se o produto for novo, então um processo similar deve ser 

estudado. Se o processo também for novo, então uma 

determinada seqüência deve ser proposta. 

 

  Durante esta análise, uma ou mais cartas de fluxo de 

processo são construídas. 
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3.03 – Analisar Processos Atuais 

  Realizar fluxograma do processo para cada família de 

produtos (4 a 5 famílias no máximo). 

 

 Após a realização do fluxograma do processo podem ser 

levantadas algumas questões: 

 Que elementos geram a maioria dos defeitos de qualidade? 

 Quais os maiores excessos de estoque? 

 Que elementos apresentam maiores dificuldades de cronograma? 

O líder orienta o grupo, decidindo: 

  nível de detalhe; 

  número de produtos a serem incluídos no diagrama; 

  como agrupar produtos; 
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3.03 – Analisar Processos Atuais 
Otimização do Processo 

  O Índice de Valor Agregado (IVA) é o percentual 

correspondente às atividades de processamento (únicas 

que agregam valor ao produto) em relação ao total de 

atividades desenvolvidas para a fabricação de um 

produto (o IVA pode ser referenciado quanto a custo ou 

quanto a tempo). 

 

  Normalmente o IVA oscila entre 20 e 30 %. Um 

processo bem estruturado deve ter um IVA acima de 

60%. 

3.04 – Analisar Estoques 

  A análise do inventário é importante por 

duas razões: 

  o inventário é o primeiro ou segundo maior 

consumidor de capital; 

  quase todas as dificuldades, problemas e 

defeitos se escondem no estoque. 

 Sempre é recomendável preparar um gráfico 

que mostre o nível de giro de estoque (5 a 10 

anos). 
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3.04 – Analisar Estoques 
Perfil do Inventário 

  O perfil do inventário também deve ser analisado. 
Um gráfico deve apresentar a distribuição de 
inventário de acordo com alguma classificação. 

  Exemplo: um perfil por classe de produção. O inventário é 
classificado entre matéria-prima, itens terceirizados, 
produtos em processamento e produtos acabados. 

   Outros tipos de perfis: por classe de produtos, por tipos 
de clientes ou fornecedores... 

 Tendência no histórico do inventário podem ajudar a 
dimensionar as áreas de armazenamento da nova 
planta. 

3.04 – Analisar Estoques 
Perfil do Inventário 

Estoque em 

processo 
Matéria Prima 

Matéria Prima 

Expedição 
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3.04 – Analisar Estoques 
Exemplo de resumo de análise de 

estoques 
 O volume de estoque aumentou significativamente nos 

últimos anos. Este aumento é maior que o crescimento das 

vendas, resultando em uma diminuição da taxa de 

rotatividade do estoque. Deverá ser implementado um 

projeto para aumentar o giro do estoque que terá como 

conseqüência a redução da área de estoque. 

No trabalho, analisar 

 Volume de estoque de (perfil do inventário): produtos 

acabados, matéria prima, estoque em processo. 

 Distâncias/acessos para estes estoques 

 Avaliar situação atual. 

3.05 – Analisar Espaço Atual 

  A análise do espaço revela a utilização atual do espaço. 

 

 Esta análise do espaço é a base para os cálculos de 
necessidade de espaço para a nova instalação/ fábrica. 

 

  O perfil do espaço revela problemas de má utilização 
do mesmo. 

  Bons layouts geralmente reservam 60 % do espaço total para 

atividades que agregam valor.  

  Quando este índice fica abaixo dos 30% é sinal de que existem 
significativas oportunidades para melhorias. 
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3.05 – Analisar Espaço Atual 

3.05 – Analisar Espaço Atual 
Exemplo de questões levantadas pela “análise do espaço” 

  Por que utilizamos 40% de nossa área para estocagem e 

mesmo assim freqüentemente não entregamos no prazo? 

 

  Por que os corredores de nossa instalação são 

desordenados e caóticos? 

 

  Por que o produto A utiliza 20% de nosso espaço e gera 

apenas 3% de nossas vendas e 0,5% de nosso lucro? 
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3.05 – Analisar Espaço Atual 
Resultado da Análise do Espaço 

  Avaliação dos espaços atuais no layout da empresa 

 Identificação de quanto do espaço disponível é ocupado com 

cada função (processamento, estoque, circulação...) 

 Identificação das necessidades de espaços futuros para o 

layout da empresa 

 

3.06 – Analisar a Organização 

 Esta análise contribui para determinar o tamanho das 
instalações auxiliares, tais como banheiros, 
refeitórios... 

 

 Em layouts de escritório, os requisitos do posto de 
trabalho podem ser essenciais para planejar o 
espaço. 

 

 A análise organizacional geralmente começa com a 
obtenção do organograma atual completo, incluindo 
todos os departamentos e funcionários. 
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3.06 – Analisar a Organização 

  O organograma não deve ser dividido em folhas menores. 
Pode ser conveniente para o analista, mas esconde a real natureza de 
organizações grandes e confusas. 

 

 Após a conclusão do organograma, o layout atual deve ser 
examinado.  

 

 Deve ser feita uma análise de complementaridade entre os 
setores da empresa e todas as funções e departamentos 
pertencentes a uma mesma área de negócio. 

 

 Esta análise deve ser comparada com a situação do layout 
atual da empresa. 

 

3.07 – Identificar Infra-Estrutura 

Física 

  Um organograma contribui para identificar potenciais 

setores em uma organização. 

 É utilizado como um mapeamento de necessidades de 

espaço para a organização se estabelecer. 

 Ex.  
Gerência 

Engenharia 
Produto 

Engenharia 
Processo 

Marketing/Ve
ndas 

SCM/Logística 

Inovação 

2ºPiso Térreo 2ºPiso Térreo 

3ºPiso 
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3.07 – Identificar Infra-Estrutura 

Física 

  A Infra estrutura raramente relaciona-se com um 

produto ou grupo de produtos em particular. 

 

  Exemplos: compressores de ar, manutenção, 

aquecimento, ventilação..... 

 

  Estes elementos são importantes para as operações e 

essenciais no planejamento do espaço, mas são fáceis 

de serem negligenciados/esquecidos no projeto de 

layout. 

Laboratório de qualidade Escritórios da produção

Calibração de equipamentos Sala de ferramentas

Laboratório de formulações

Material não-conforme Depósitos Sala p/ fornecedores

Material p/ embalagem

Óleos lubrificantes Arquivo morto

Corredores Material não-conforme

Pedestres

Carro de pallets

Apoio ao Transporte

Local disponível p/ refeição

Refeição fornecida: buffet

"Máquinas de vender"

Estruturas de transporte

Desenvolvimento do Produto

Qualidade

Lista Parcial de Verificação da Infra-Estrutura

Toaletes

Alarmes de emergência

Bebedouros

Estacionamento para empregados

Armários chaveados

Refeição fornecida: prato pronto

Sala de primeiros  socorros

Escritórios coletivos

Biblioteca

Manutenção p/ caminhões

Entrada/saída p/ caminhões

Entrada/saída p/ veículos

Estacionamento  p/ veículos

Fábrica de protótipos

Laboratório de engenharia

Lab. de testes especiais

Expedição central

Esteiras rolantes

Elevadores de carga

Balança

Sala p/ treinamento

Produção

Manutenção central

Sala de recepção

Sala de conferências/reuniões

Sala p/ clientes

Administração

Necessidades Pessoais

Escritórios individuais

Transporte Interno

Área p/ manob. caminhõesEmpilhadeira

Transporte Externo

Doca p/ caminhões

Estacionam. p/ caminhões

Torre de refrigeração

Tratamento de água

Alta intensidade

Baixa Intensidade

Luz natural Carga para bateria

Manutenção

220 V - 2 fases

Iluminação

Água/Esgoto

Água potável

Água industrial

Sub-estação externa

Balança p/ caminhões

Sub-estação interna

Serviços

Eletricidade

Sala de Força

127 V - 1 fase

220 V - 1 fase
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3.08 – Analisar Fluxos de Materiais e 

Informações 

  Nesta atividades as informações resultantes da análise 

dos processos são sobrepostas no layout atual.  

 Os diagramas de processo (fluxo de materiais) resultantes 

revelam oportunidades de melhoria na movimentação de 

material.  

 Esta atividade também funciona como uma forma de 

medir as melhorias no manuseio de material alcançadas 

com o novo layout.  

 Como indicador é normalmente utilizado a multiplicação 

de distância e carga (volume do material transportado) 

3.08 – Analisar Fluxos de Materiais e 

Informações 
Representação dos Fluxos de Material 

 Para esta atividade, as cartas de processo e o atual 

layout, realizado nas atividades 3.03 (Analisar Processos 

Existentes) e 3.05 (Analisar Espaço Atual) devem ser 

utilizadas.  

  O movimento dos produtos/materiais pela fábrica é 

representado por linhas e setas. 

  Pode-se eleger alguns produtos representativos 

(famílias) e verificar qual o “caminho” nas instalações.  

 Pode ser importante verificar também o fluxo das 

informações: como são feitos os pedidos, pagamentos, 

reclamações? 
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3.08 – Analisar Fluxos de Materiais e 

Informações 
Representação dos Fluxos de Material 

3.09 – Analisar outras Questões Chave 

  Outras questões chave podem afetar o layout.  

 Elas geralmente aparecem na discussão inicial ou durante 
a levantamento de dados: 

  o sistema de programação da produção obriga a movimentação 
dos produtos em grandes lotes 

  dificuldades na contratação de pessoal qualificado restringe a 
aplicação do sistema produtivo; 

 regulamentações externas, tais como as da indústria 
farmacêutica, podem determinar questões operacionais. 

 Experiência e discernimento são as melhores alternativas 
para lidar com estes tipos de fatores. 

 Pode ser necessária apenas uma breve listagem dos 
problemas, ou uma análise mais significativa. 
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Estrutura do Projeto de Macro Espaço 

45 

3.10 – Desenvolver a Estratégia das 

Operações 

  A estratégia operacional é a filosofia ou abordagem 
dominante que  normalmente determina a competitividade 
e o sucesso de uma organização. (Estratégia de Operações) 

 

  A estratégia tem um alcance de muitos anos e, às vezes, 
décadas. Ela envolve todos os produtos e processos, 
permeando todas as áreas e aspectos da organização.  

 

  A alta gerência é responsável pela estratégia operacional. 
Ela pode abdicar da tarefa de enunciar a estratégia, mas 
não pode fugir da responsabilidade sobre os resultados. 



18/09/2012 

24 

3.10 – Desenvolver a Estratégia das 

Operações 
Determinação da Estratégia 

 A determinação da estratégia operacional de uma 

organização baseia-se em: 

 

1.  Identificação das principais tarefas de produção 

(atividades chave da manufatura); 

 

2.  Oportunidades de focalização; 

 

3.   Resumo (ou declaração) da estratégia operacional. 

3.10 – Desenvolver a Estratégia das 

Operações 
Resumo da estratégia de operações 

 Uma sólida estratégia de operações aborda 4 
áreas: 

 Missão: propósito da instalação; 

 Processo: declara como a organização pretende 
realizar as principais tarefas de produção. 

 Infra-estrutura: sustenta o processo, mas não 
afeta diretamente o produto (pessoal e 
informações). 

 Instalações: são a infra-estrutura física. 
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Principais 

aspectos da 

estratégia 

Declaração 

da infra-

estrutura 

física 
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3.10 – Desenvolver a 

Estratégia das 

Operações 
Procedimento para 

identificação de 

oportunidades de estratégicas 

Guia/roteiro para a 

identificar e oportunidades 

de foco na produção 

(organização da produção) 

3.10 – Desenvolver a 

Estratégia das Operações 
Definir UPEs & Processos 

Desdobramento da 

estratégia de produção 

para definir/organizar a 

produção 

 

Possui enfoque para a 

organização da 

produção em 

manufatura celular 

 



18/09/2012 

27 

Estrutura do Projeto de Macro Espaço 

53 

3.11 – Definir Unidades de Espaço 

(UPE) 

  Esta é a mais importante e fundamental 

atividade do projeto de layout. 

 

  Estabelece a organização do espaço e deve 

satisfazer a correspondente organização de 

pessoas e processo. 

 

  Todas as atividades subseqüentes dependem 

desta definição. Um erro ou simples omissão pode 

invalidar todo o trabalho que se segue. 
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3.11 – Definir Unidades de Espaço 

(UPE) 

  De acordo com a estratégia da empresa será 

tomada a decisão sobre o processo de 

organização da manufatura: 

 

 
 Flow Shop 

(linear) 

 Celular 

 Job Shop 
(funcional) 

Efatizam o Produto 

 

 

Enfatizam o Processo 

(+)VOLUME 

(-) VARIEDADE 

(-)VOLUME 

(+) VARIEDADE 

 Deve se analisar as oportunidades de foco no produto e 
na produção 

 

 

3.11 – Definir Unidades de Espaço 

(UPE) 

  Definição das células de manufatura exige a 

utilização de algoritmos de agrupamento 
(tecnologia de grupo) 

 Utilização do 
mapeamento para 
identificar as células 
de manufatura 
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3.11 – Definir Unidades de Espaço (UPE) 
Definindo as UPEs 

  Procura-se por atividades, pessoas  ou equipamentos que 

requeiram espaço. 

  Para cada um desses itens, uma célula pode ser definida ou o 

item pode ser combinado com outros para formar uma UPE. 

  Geralmente são definidas de 10 a 30 UPEs. 

  No resumo de definições das UPEs deve-se identificar cada 

UPE com um nome e número indicando a que está incluído 

em cada UPE. 

3.11 – Definir 

Unidades de Espaço 

(UPE) e Processo 
 

Procedimento para 

organização da produção em 

manufatura celular 
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3.11 – Definir Unidades de Espaço (UPE) e 

Processo 
O resumo da definição das células 

3.11 – Definir Unidades de Espaço (UPE) e 

Processo 
O resumo da definição das células 

 Deve ser relatado o que cada UPE contém e o que 

não contém.  

 

 Afinal, as UPEs são os blocos fundamentais para o 

novo layout. 

 

  Deve-se obter aprovação dos “tomadores de 

decisão” antes de partir para o próximo passo. 
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3.12 – Analisar Fluxo de Material 

  Nesta atividade determina-se as afinidades entre as 

UPEs de forma quantitativa (movimentação de materiais 

(De→ Para)) 

 Normalmente se utiliza como base no nível do fluxo de 

material entre elas. 

  Entretanto existe um problema relacionado a 

natureza do material. Este material não é sempre o 

mesmo no decorrer do processo. 

 Para isto é definida uma medida padrão para 

mensurar/classificar os materiais. 

3.12 – Analisar Fluxo de Material 
UFE-Unidade de Fluxo Equivalente) 

 Estas medidas padrão são as UFEs (Unidades de Fluxo 

Equivalente) 

 Primeiro Passo (1): Classificar os materiais. Normalmente 

utiliza-se alguma característica do produto o (forma, peso...) 

 Segundo Passo (2): Identificar uma forma de movimentação 

equivalente (carrinhos, caixas, pallets...) 

 Terceiro Passo (3): Definir UFE (unidade de fluxo equivalente). 

Trata-se de uma medida composta de duas partes: unidades 

de material/unidade de tempo. 

 Ex. Pallets/dia, caixas/hora, tonelada de aço/dia, 

unidades/dia.... 
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3.12 – Analisar Fluxo de Material 
UFE-Unidade de Fluxo Equivalente) 

 Para situações em que o fluxo é simples, a análise P-V e os 

gráficos de processo fornecem as informações 

necessárias. No caso de situações complexas, outras 

fontes devem ser utilizadas: banco de  dados, MRP, 

observação direta ou amostragem aleatória. 

3.12 – Analisar Fluxo de 

Material 
UFE-Unidade de Fluxo Equivalente) 

Característica do produto – (peso, forma, unidades) 

Movimentação– (pallets/hora, unidades/dia...) 

Dados P-V, MRP, observação direta... 

Colocar dados em planilha 

Ajustar fluxos de acordo com escala AEIOSX 
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3.12 – Analisar Fluxo de Material 

(EXEMPLO) 

(A,E,I,O,U)
(0 a 4) 

De-Para Material →(unid/dia) ←(unid/dia) UFE UFE/dia Afinidade 

(1)(2) Lâminas 69 0 0,167 11,523 4 

(1)(4) Lâminas 0 90 0,167 15,03 4 

(1)(5) Rolos de corte 10 12 0,07 1,54 1 

(2)(3) Embalagem Rolos 40 32 0,04 2,88 1 

(2)(5) Embalagem de Lâminas 57 0 0,25 14,25 4 

(3)(4) Embalagem Rolos 12 0 0,004 0,048 0 

UFE (Unidade de Fluxo Equivalente) Carrinhos de Mão - CM 

Material UFE 

01 - Rolos de Barrete 0,50 CM 

01 - Rolos de Corte 0,07 CM 

01 - Embalagem de Rolos 0,004 CM 

01 - Lâminas 0,167 CM 

01 - Embalagem de Lâminas 0,25 CM 

3.12 – Analisar 

Fluxo de Material 
UFE-Unidade de Fluxo 

Equivalente) 

Materiais/observações 

UFE(unidade de fluxo 

equivalente) 
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3.13 –  Analisar Afinidades não 

Associadas ao Fluxo 
 Avalia os demais fatores (além do fluxo de materiais) que 

revelam afinidades. 

 Normalmente são fatores intangíveis. 

 São as atividades não associadas ao fluxo, tais como:  

 comunicação pessoal 

 necessidade de transferir pessoal entre células ou 
departamentos 

 movimento de e para o refeitório ou os banheiros 

  feedback da qualidade 

 comunicação do trabalho em equipe 

 acesso a visitantes externos 

 necessidade de comunicação via radiofreqüência 

  outras necessidades específicas à implantação.  

3.13 –  Analisar Afinidades não 

Associadas ao Fluxo 
como avaliar 

 Geralmente se realiza uma reunião de consenso 
para agrupar estas tarefas. 

 Podem ser distribuídos questionários aos 
representantes de cada departamento. 

 Outra alternativa é utilizar a avaliação pessoal de 
uma pessoa apenas (analista/especialista). 
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3.13 –  Analisar Afinidades não 

Associadas ao Fluxo 
(diagrama de afinidades) 

3.14 – Combinar Afinidades 

  O desenvolvimento de afinidades associadas ao 

fluxo utilizou uma abordagem quantitativa.  

 

 O desenvolvimento de afinidades não associadas ao 

fluxo utilizam uma abordagem qualitativa. 

 

 Essas afinidades (fluxo e não fluxo) devem ser 

combinadas para se obter um valor único para a 

afinidade entre UPEs 
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3.14 – Combinar Afinidades 
Razão Fluxo/Não Fluxo 

 Normalmente se estipula um valor (peso) para a 

afinidade. 

 É comum as unidades de manufatura, a relação de 

fluxo possuir uma importância maior (2,0) 

 Em escritórios, a relação não associada ao fluxo, 

pode ter uma importância maior (0,5) 

 

 Manufatura= Relação Fluxo/Não Fluxo é superior a 1,5 

 Escritórios= Relação Fluxo/Não Fluxo é inferior a 0,75 

3.14 – Combinar 

Afinidades 
Procedimento 

Manufatura= superior a 1,5 

Escritórios=  inferior a 0,75 

Média ponderada pela razão 

Fluxo/Ñ Fluxo 

Está OK a distribuição 
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3.14 – Combinar 

Afinidades 
Tabela 

FLUXO Ñ FLUXO 

De-

Para Material 
→ 

(unid/dia) 

← 

(unid/dia) UFE 

UFE/ 

dia Afinid. Afinid. Afinid. Afinid. 

Fluxo/ Ñ 

Fluxo 

Média 

Ponderada 

(1)(2) Lâminas 69 0 0,167 

11,52

3 A 4 I 2 2,5 6 

(1)(4) Lâminas 0 90 0,167 15,03 A 4 E 3 2,5 6,5 

(1)(5) Rolos de corte 10 12 0,07 1,54 O 1 E 3 2,5 2,75 

(2)(3) 

Embalagem 

Rolos 40 32 0,04 2,88 O 1 I 2 2,5 2,25 

(2)(5) 

Embalagem 

de Lâminas 57 0 0,25 14,25 A 4 E 3 2,5 6,5 

(3)(4) 

Embalagem 

Rolos 12 0 0,004 0,048 U 0 O 1 2,5 0,5 

3.15 – Diagrama de 

Configuração 

 O diagrama de configuração é gerado pela definição 

das células, afinidades e experiência. 

  Para desenvolver um diagrama de afinidades, o 

analista inclui primeiro as afinidades  “A “e os símbolos 

de suas UPEs associadas, em seguida acrescenta as 

afinidades “E”.  

 Neste momento é conveniente reorganizar o diagrama. 

  Segue-se adicionando as afinidades “I” e “O”. 
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3.15 – Diagrama de 

Configuração 

 O objetivo é reduzir as distâncias entre A’s e E’s 

com o número mínimo de cruzamentos. 

 Vários cruzamentos podem criar 

congestionamento de tráfego no planejamento do 

espaço final. 

 As afinidades de valor mais baixo provavelmente 

terão distância maiores. 

3.15 – Diagrama de 

Configuração 



18/09/2012 

39 

3.16 – Calcular Espaço 

 Um projeto de layout completo requer não somente a 
localização das UPEs mas também seu tamanho e 
forma. 

 O espaço necessário para as UPEs pode distorcer 
bastante mesmo um diagrama de afinidades quase 
perfeito. 

 O cálculo do tamanho das UPEs utiliza um ou mais 
dos seguintes métodos: 

1.  Calculo elementar; 

2.  Estimativa visual; 

3.  Transformação; 

4.  Padrões de espaço. 

5.  Proporção; 

6.  Previsão da razão. 

3.16 – Calcular Espaço 
Alternativas para estimar dimensão da UPE 

1. Cálculo elementar: Parte da unidade menor (normalmente móveis e 
equipamentos. Faz-se uma soma de todos e inclui-se o espaço para 
circulação 

2. Estimativa visual: Utiliza como base uma estimativa, baseada nos 
equipamentos maiores. É mais utilizada quando a UPE é composta por 
poucos e grandes equipamentos 

3. Tranformação: Dada uma necessidade de espaço atual, o projetista 
incorpora uma taxa para as necessidades futuras. 

4. Padrões de Espaço: são utilizadas quando existe um padrão para a 
unidade e esta pode ser repetida muitas vezes, tais como estações de 
trabalho do tipo costura... 

5. Proporção: O cálculo de uma determinada UPE é relacionado com o de 
outra. O caso de o tamanho do refeitório é proporcional a qtd de 
funcionários, ou da sala de reuniões ao tamanho do escritório. 

6. Previsão da razão: Utiliza uma base histórica de evolução. Os parâmetros 
da empresa e o espaço são correlacionados ao longo do tempo.  
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3. 17 – Planejamento Primitivo 

do Espaço 

 Envolve  o acréscimo de espaço ao diagrama de 

configuração. 

 Usando uma escala apropriada, os projetistas 

incluem um quadrado ou retângulo com a área 

calculada das UPEs próximo a cada símbolo da UPE 

  Depois movimentam o bloco do espaço sob o 

símbolo de cada UPE ou vice-versa. 

 O resultado deve ser uma organização compacta 

que honre as afinidades com a maior proximidade 

possível. 

3. 17 – Apresentar a Primitiva do 

Espaço 



18/09/2012 

41 

3.18 – Identificar Limitações 

 Muitos fatores que afetam o macro-layout não se 
enquadram nos conceitos de UPEs, espaço e afinidades. São 
as “limitações”. 

 

 Estrutura do prédio prejudica a localização dos corredores e 
equipamentos 

 Carga elétrica limita o posicionamento de fornos de 
tratamento de calor 

 A carga (peso) do equipamento possui uma exigência de 
reforço estrutural no piso  

 O perigo de explosão de produtos químicos exige saída para 
gás direto para o exterior 

 Laboratório de análise de qualidade exige controle de 
temperatura... 

3.18 – Identificar Limitações 

 As limitações podem ser melhor identificadas com a 

utilização de um formulário relacionando as UPEs  com as 

categorias de possíveis limitações tais como: condições 

do local, utilidades, métodos de manuseio, pessoal, 

procedimentos e controle. 

 O próximo passo é utilizar o resumo das restrições e a 

primitiva de espaço para preparar as opções de layout. 
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3.18 – Identificar Limitações 
Identificar limitações 

 Estas limitações podem estar associadas a: 

 Acesso (altura, área de manobra, carga/descarga, tipo de 

caminhão...) 

 Infra-estrutura (pé-direito, piso, carga elétrica, água, 

esgoto, ar condicionado, ventilação) 

 Pessoas (acesso para cadeirantes, cegos, aquecimento...) 

 Material (trânsito de pallets, empilhadeiras, dimensão das 

peças/MPs...) 

 

3.18 – Identificar Limitações 
Exemplo de Questionário 
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3.19 – Apresentar Opções de 

Layout 

 A preparação das operações de layout começa com 

a sobreposição da primitiva de espaço no prédio. 

 O espaço de cada UPE é ajustado às características 

do prédio. 

 O resumo de restrições deve ser consultado durante 

esta atividade. 

 Todas as variações da primitiva de espaço (rotações  

e inversões) devem ser examinadas. 

3.19 – Apresentar Opções de Layout 
Opção 1 
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3.19 – Apresentar Opções de Layout 

Opção 2 

3.19 – Apresentar Opções de 

Layout 

 No arranjo dos espaços é comum ter que 

comprometer algumas necessidades de espaço. 

 Os cálculos de necessidades  normalmente são 

flexíveis dentro de uma faixa de 10% a 20% 

 Os espaços devem privilegiar áreas desobstruídas 

e retangulares 

 Normalmente são geradas de 2 a 6 alternativas de 

layout. 
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3.19 – Apresentar Opções de Layout 
Corredores 

 Planejar o tipo de tráfego que deve suportar (carrinhos, 
empilhadeiras, pessoas...) 

 Devem privilegiar a forma reta 

 Devem permitir o tráfego nos dois sentidos 

 Se possível prever área de circulação de 
pallets/empilhadeiras diferente da área de circulação 
de pessoas. 

 Dependendo do caso o corredor pode ser classificado 
como uma UPE. 

 Privilegiar a localização da circulação no centro, a fim 
de atender a maior quantidade de áreas (UPEs) 
possível. 

3.20 – Identificar Problemas na 

Movimentação de Materiais. 

 O layout e a movimentação de materiais estão 

intimamente ligados. 

 Geralmente a melhor abordagem é projetar o 

layout considerando movimentação de material 

convencional, talvez manual.  

 Esta abordagem otimiza o fluxo de materiais e 

elimina a necessidade de sistemas de 

movimentação complexos e caros. 
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3.20 – Identificar Problemas na 

Movimentação de Materiais 

 Deve-se examinar cada uma das opções de 
layout colocando as seguintes questões: 
 

 Que tipos de sistema de movimentação são 
viáveis para cada alternativa? 

  Um sistema de movimentação em particular 
afeta alguma das opções mais 
profundamente? 

 Um sistema diferente permitiria novas opções 
de layout? 

 

3.20 – Identificar Problemas na 

Movimentação de Materiais 

 Este tipo de questão é recomendada a ser 
pensada durante/ simultaneamente a execução 
do layout. 

 Muitas alternativas de layout são determinadas a 
partir do sistema de movimentação definido para 
a fábrica. 

 A escolha do sistema de movimentação 
normalmente está vinculada ao investimento 
inicial, natureza do produto e flexibilidade para 
transportar a variedade de materiais/produtos 
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3.21 – Avaliar  e Selecionar a 

Alternativa de Layout 

 O projetista deve reduzir o número de opções 
para 3 a 6 layouts significativamente diferentes. 

 A gerência e os outros envolvidos no projeto 
devem decidir qual das alternativas a adotar. 

 A decisão deve resultar da utilização de métodos 
quantitativos e qualitativos tais como: 
 

  análise de fluxo de material; 

  análise financeira; 

 análise de fatores ponderados, 

  análise de árvore de decisão. 

  

Procedimento para 

avaliar  e selecionar 

as alternativas de 

layout. 

3.21 – Avaliar  e 

Selecionar a Alternativa 

de Layout 
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Procedimento para 

avaliar  e selecionar 

as alternativas de 

layout. 

3.21 – Avaliar  e 

Selecionar a 

Alternativa de 

Layout 

  

3.20 – Identificar 

Problemas na 

Movimentação de Materiais 
Procedimento para avaliar  e 

selecionar as alternativas de 

layout 
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3.21 – Avaliar  e 

Selecionar a 

Alternativa de 

Layout 
Ferramentas de 

Avaliação 

 Avaliação 

do fluxo de 

materiais 

3.21 – Avaliar  e Selecionar a 

Alternativa de Layout 
Ferramentas de Avaliação 

 Análise com foco 

financeiro 
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3.21 – Avaliar  e Selecionar a 

Alternativa de Layout 
Ferramentas de Avaliação 

 Análise com foco financeiro 

3.21 – Avaliar  e Selecionar a 

Alternativa de Layout 
Ferramentas de Avaliação 

(1)(2) (1)(5) (2)(3) (2)(4) (2)(5) (3)(4) (4)(5) soma 

9 0 12 13 7 20 2 63 
(1)(2) (1)(4) (1)(5) (2)(4) (2)(5) (2)(3) (3)(4) soma 

9 10 0 13 7 12 20 71 

 Avaliação com foco nas afinidades 
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3.21 – Avaliar  e Selecionar a 

Alternativa de Layout 
Ferramentas de Avaliação 

 Análise de pontos 

positivos e negativos 

 (variação da análise 

SWOT) 

3.21 – Avaliar  e 

Selecionar a 

Alternativa de Layout 
Ferramentas de Avaliação 

 Fatores ponderados 
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Nível Macro 
Conclusão 

 Finalização de detalhamento da proposta de 

layout 

 Muitas destas ferramentas também podem 

ser aplicadas em outras fases do projeto 

 O nível macro é normalmente o que mais 

possui impacto sobre o desempenho do 

arranjo produtivo como um todo. 


