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A produção mundial avança cada vez mais em tecnologia e inovação, 

consequentemente, cada empresa almeja destacar-se e tem como meta ser 

referência no mercado competitivo. As melhorias podem acontecer em 

diversos âmbitos e pode-se enfatizar a redução no tempo de produção por 

meio do layout adequado para o processo que está sendo desenvolvido no 

local, assim como a disposição correta do maquinário, estoque, ferramentas 

e adequação da rota necessária para a fluidez da produção. Analisando esse 

fator, realizou-se um estudo de caso dentro de uma fábrica de laticínios na 

macrorregião da Canastra, Minas Gerais, reorganizando layout existente, 

visando a otimização e eficiência dos processos através de dados coletados 

em entrevista realizada e observação direta dos colaboradores. 
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1. Introdução 

1.1. Problema de pesquisa 

No atual cenário competitivo, onde as empresas são obrigadas a oferecerem produtos de 

qualidade por um valor mercadologicamente apropriado, toda a economia possível deve ser 

realizada no momento da fabricação, tanto do produto a ser comercializado, quanto da 

embalagem. Porém, essa economia ocorre de forma muito superficial em muitas empresas que 

despercebidamente acumulam gargalos em sua produção. Segundo Martins e Laugini (2005) 

para alcançar os objetivos da produção é preciso otimizar as entradas e saídas de todo o 

processo, realizar economias e excluir gargalos. 

Alguns desses gargalos são ocasionados pela distribuição indevida de materiais, máquinas e 

ferramentas no ambiente de trabalho, que provocam fluxos operacionais sem sequência 

lógica, nem otimização do tempo gasto. 

 

1. 2. Justificativa  

Partindo desse pressuposto, as empresas devem analisar seu layout, visando o aproveitamento 

adequado dos recursos disponíveis, preocupando-se com a logística interna, excluindo 

gargalos, excessos de mão de obra, desperdícios de tempo entre deslocamentos de peças, 

materiais e entre os processos, pois todos esses fatores acarretam em maiores gastos para as 

empresas. Assim um novo arranjo físico deve ser projetado, visando melhorias que 

maximizem a eficiência nas operações de produção e aumente as possibilidades de geração de 

um lucro maior. 

 

1.3. Vó Lola Laticínios 
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Vó Lola Laticínios é uma empresa especializada na produção de doces, manteigas, iogurtes, 

queijo mussarela e requeijão. Localiza-se na macrorregião da Canastra, município de Bambuí-

MG, região esta que se destaca na produção de leite e queijo. 
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Figura 1 – Macrorregião da Canastra 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

O ambiente de produção conta com quatro funcionários que visam a fabricação de produtos 

com padrão de qualidade e valor nutricional, que contribuam para o desenvolvimento da 

economia regional e satisfação para clientes e fornecedores. 

 

2. Revisão literária 

2.1. Layout 

O arranjo físico de uma organização é de fundamental importância para a obtenção dos 

resultados almejados, uma vez que o ambiente bem organizado contribui positivamente para o 

funcionamento da equipe de trabalho, fluidez dos processos e conforto dos colaboradores, 

assim como dos clientes.  

De acordo com Araújo (2010) layout equilibra as pessoas, maquinários, equipamentos e 

materiais em uma organização, através de definições específicas de acordo com o produto a 
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ser produzido. Segundo Chiavenato (2005) o layout de uma empresa comporta distribuições 

físicas do que ela possui, como móveis, equipamentos e utensílios. Essas distribuições devem 

ser mensuradas através de cálculos, considerando o produto a ser desenvolvido, a fim de zelar 

pela qualidade e redução de tempo gasto nas fabricações. A elaboração de um layout requer 

informações do produto, quantidade da matéria prima necessária, conhecimento da sequência 

dos processos de fabricação, qual o espaço adequado para locomoção dos operadores, 

localização do estoque, materiais e produtos acabados. (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

Ivanquini (1997) conceitua o desenvolvimento do layout como a solução para os problemas 

referentes às posições de alocação das máquinas, garantindo a eficiência dos fluxos 

envolvidos no ambiente de trabalho. Canen (1998) afirma ainda que um novo arranjo físico 

minimiza o tempo recorrente a movimentações com a matéria prima e com o produto 

acabado. 

Cury (2007) defende a distribuição correta no layout para que haja o preenchimento adequado 

dos espaços do ambiente organizacional, considerando a adaptação dos trabalhadores, 

garantindo assim satisfação e qualidade. 

O estudo de layout de um determinado espaço não pode ser desenvolvido de maneira 

amadora, com base em pressuposições e considerações sem embasamento. O projeto de 

layout constitui uma parte importante na vantagem produtiva de uma empresa. Ele influencia 

diretamente na produtividade, podendo ser usado como ferramenta de diminuição de 

desperdício de tempo, reduzindo os custos (KAMARUDDIN et al., 2013), portanto necessita 

ser cuidadosamente planejado, buscando harmonia entre os recursos de produção, por isso, 

recomenda-se que seja feito por um profissional da área.  

A competitividade exige um constante aprimoramento de práticas e técnicas de manufatura, 

logística e outras áreas importantes, aperfeiçoando ferramentas que proporcionem um maior 

desempenho, seleção de layout adequado, entre outros, segundo Carlo et al. (2013). Os 

layouts afetam o fluxo de trabalho, e os processos interligados dentro de uma empresa 

(KRAJEWSKI et al., 2009, p. 259).  
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Para Martins e Laugini (2005) a projeção do layout necessita de um conhecimento abrangente 

do que se está sendo produzido, como quantidade, especificações e sequência de operações. 

Chiavenato (2005) reafirma que o primeiro passo é representar o layout de todas as operações 

as quais o produto está envolvido, ou seja, o layout por produto, e posteriormente representar 

o fluxo do processo considerando as movimentações da matéria no ambiente de produção, 

chamada de layout por processo.  

Matins e Laugini (2005) acrescentam ainda que o conhecimento prévio da quantidade de 

produtos que serão produzidos, de funcionários e seus respectivos turnos de trabalho e a 

tecnologia fornecida permitem estipular o número de máquinas e ferramentas relevantes na 

produção, facilitando a distribuição das mesmas.  

Considerando estes fatores de influência e a linha de fabricação existente no local de 

aplicação, o arranjo físico deve ser elaborado mediante a realização de cálculos bem 

formulados, implicando uma grande vantagem às empresas. 

Tam e Li (1991) ressaltam que mesmo se as atividades organizacionais diferirem uma da 

outra, a implantação do layout compartilha grande parte das suas dificuldades, como também 

das suas metas, visando o aprimoramento do fluxo de produção, maximização da qualidade e 

minimização dos custos. Assim faz-se necessário posicionar máquinas, ferramentas e traçar 

rotas para o transporte dos materiais, baseando-se numa sequência lógica, quantidade de 

produção e de mão de obra envolvida no processo.  
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2.2. Tipo do layout 

Existem quatro principais tipos de layout: Arranjo físico posicional, arranjo físico funcional, 

arranjo físico celular e arranjo físico por produtos. O arranjo físico posicional se caracteriza 

pela movimentação de equipamento, maquinário, matéria prima e pessoas, enquanto o 

produto que está sendo fabricado fica parado. Um exemplo de produto que requer esse arranjo 

é um navio, que por ter grandes dimensões, não pode ser movimentado com facilidade, assim 

como trens e aviões. Outros exemplos citados por Black (1991) são a construção de prédios, 

pontes e represas. 

O arranjo físico funcional é o contrário do posicional, as máquinas ficam fixas e os produtos 

se movimentam. Nesse tipo de arranjo é agrupado, numa mesma área, todos os processos e 

equipamentos do mesmo tipo e função. Apesar de nesse modelo a produtividade ser reduzida, 

a flexibilidade é muito alta, podendo atender a diferentes demandas. Alguns exemplos que o 

utilizam são, lojas comerciais, hospitais e também a divisão de seções de produtos num 

supermercado. 

No arranjo físico celular busca-se unir num só local, conhecido como célula, máquinas 

diferentes que possam fabricar o produto completo. A matéria prima se desloca dentro da 

célula passando pelos processos necessários, porém o deslocamento ocorre em linha, como se 

fosse uma mini linha de produção. Esse tipo de arranjo pode ser encontrado em uma 

lanchonete, feiras e exposições e também na fabricação de peças para computadores. 

No arranjo físico por produtos as máquinas, equipamentos e postos de trabalho são colocados 

em sequência de montagem, sem alternativa de fluxo, porém não se trata de um arranjo em 

linha reta, pois dessa maneira exige áreas muito longas em comprimento, o que nem sempre é 

possível. Dessa maneira é comum linhas projetadas em forma de U ou S, ou outra forma de 

circuito, que possa se encaixar dentro das instalações disponíveis. A matéria prima percorre 

um caminho previamente definido dentro do processo, e o fluxo de fabricação é rápido para 

produtos padronizados. Alguns exemplos que utilizam esse modelo são as indústrias 

montadoras, alimentícias, frigoríficos e outros. 
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3. Metodologia 

O tema central desse artigo é o layout da organização, trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, desenvolvido por meio de um estudo de caso. De acordo com Oliveira (2011), a 

abordagem qualitativa é considerada um método exploratório, portanto não tem intuito de 

obter números como resultados, justificando sua adoção neste artigo. O objetivo de uma 

pesquisa exploratória é conhecer mais sobre um assunto pouco explorado, assim, ao final 

estará apto a construir hipóteses. A pesquisa utilizada é bem específica, assim, atribui-se o 

formato de um estudo de caso (GIL, 2007). Segundo Yin (2010), o estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa que compreende abordagens específicas de coleta e análise de dados. 

Os recursos utilizados foram uma entrevista semiestruturada, observação em campo, 

pesquisas em livros, sites oficiais e documentos da empresa investigada, tendo como objetivo 

investigar um problema não suficientemente definido e assim sugerir melhorias no layout da 

empresa. 

A primeira etapa do método foi à realização de uma revisão bibliográfica a respeito de layout, 

onde foram abordados os conceitos mais importantes para esse trabalho. Assim estão 

incluídos, os principais tipos de layout e sua importância para uma empresa. A segunda etapa 

do trabalho foi à realização de uma visita na empresa, com foco na observação direta da 

produção, averiguando in loco os processos, a posição de máquinas, o espaço dos 

trabalhadores, distância do estoque e outros fatores.  

Na etapa seguinte foi feita uma entrevista com dez perguntas (ANEXO), direcionadas aos 

trabalhadores envolvidos diretamente na linha de produção e na quarta e última etapa foi 

realizada uma análise nos documentos disponibilizados pelos gestores da organização 

estudada, que foram a planta baixa e o organograma da produção, que serviram como 

ferramenta de aprofundamento das informações coletadas tanto na entrevista como na análise 

feita durante a visita. 
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4. Resultados 

Por meio da observação direta e da entrevista aos funcionários foi possível compreender o 

funcionamento da produção, os locais onde se localizam a matéria prima, ferramentas e 

maquinário necessários no processo e para onde são destinados os produtos acabados. 

Em relação à localização da matéria prima, 100% dos funcionários afirmaram que não sentem 

dificuldade no momento em que busca esses materiais, sendo que a matéria prima principal é 

o leite que é distribuído por meio da tubulação, facilitando assim o acesso ao mesmo, e que as 

demais matérias primas ficam dispostas em uma sala próxima. Porém percebeu-se que para a 

produção do queijo e do requeijão, o funcionário precisa de ingredientes localizados em três 

lugares diferentes, sendo eles: o próprio ambiente de produção, o almoxarifado e a cantina. 

Em relação aos ingredientes localizados distantes do ambiente de produção, a justificativa do 

funcionário questionado foi a necessidade do armazenamento em geladeira, uma vez que a 

produção não possui este eletrodoméstico. 

Analisando individualmente a produção de cada produto e suas respectivas rotas, foi notável 

que a sequência lógica na produção do requeijão requer melhorias, pois o funcionário retira o 

leite da desnatadeira e sua próxima etapa de produção é no tacho, sendo que este se encontra 

duas máquinas mais adiante, ocasionando assim um transporte mais demorado para a 

locomoção e esforços físicos desnecessários ao funcionário que afirmou "eu uso o improviso 

pra transportar o leite e não me cansar muito" e ainda fez a consideração ressaltando a falta de 

mecanização das máquinas. 

Quando questionados para onde são direcionados os produtos acabados, os funcionários 

afirmaram que eles são encaminhados para a câmera fria, explicando a limitação que a mesma 

causa na produção, pois os produtos acabados dispõem de um armazenamento muito pequeno. 

Outro problema encontrado foi o caminho percorrido entre o tanque de salmoura, onde ficam 

os queijos acabados e a câmera fria, que poderia ser um trajeto menor.  
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Nas entrevistas eles ainda afirmaram que não tem dificuldades de locomoção no ambiente de 

produção e que eles e os demais funcionários não se atrapalham em suas rotas de trabalho, 

sendo isso resultado de uma demanda pequena de produção. Um fator relevante que limita 

esta demanda de produção é a capacidade da caldeira, sendo ela de 70 quilogramas por 

batelada, porém, uma nova caldeira com capacidade para 250 quilogramas substituirá a 

caldeira atual, assim a capacidade de produção aumentará de forma significativa e como a 

empresa tem a pretensão de se expandir, o layout deve ser revisado e reajustado para atender 

melhor a produção. 

 

Figura 2 - Atual layout do ambiente de produção 

 

Fonte – Autores (2017) 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 
 

12 

 

Tabela 1 – Legenda dos maquinários 

Legenda 

1 Câmara fria 8 Desnatadeira 

2 Bancadas 9 Tacho 

3 Mesa de manipulação 10 Tanque de fabricação de queijo 

4 Seladora de iogurte 120g 11 Aquecedor de água 

5 Dosador automático 12 Batedeira 

6 Tanque (pulmão) 13 Prateleiras 

7 Tanque de resfriamento 14 Pedilúvio 

Fonte – Autores (2017) 

 

Figura 3 - Layout sugerido 
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Fonte – Autores (2017) 
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5. Considerações finais 

Os objetivos desse artigo eram analisar, elaborar e dar sugestões de otimização do layout da 

fábrica capaz de melhorar o fluxo produtivo. Dessa forma, notou-se que com a elaboração do 

layout e o rearranjo físico, os problemas encontrados puderam ser solucionados. A revisão 

bibliográfica sobre o tema layout possibilitou uma ampla visão crítica do espaço de produção 

observado. 

Dos problemas que poderiam ser solucionados destacam-se, a baixa capacidade da câmara fria 

e a dificuldade de tirar o leite da desnatadeira e transporta-la para o tacho que estava distante. 

Assim, na sugestão do novo layout, as alterações sugeridas foram o aumento dimensional da 

câmara fria para comportar uma quantidade maior de produtos acabados e a reorganização do 

maquinário utilizado em alguns processos para otimizar a sequência lógica na produção. 

Sugeriu-se uma troca posicional entre o tanque de resfriamento e o tacho, pois o leite recém-

pasteurizado sai da desnatadeira (item 8) e a próxima etapa do seu processo é no tacho (item 

9). Essa troca acarreta na fluidez do processo e reduz o esforço físico do funcionário ao 

transferir o leite entre os maquinários. 

Existem outros problemas indiretamente relacionados ao layout, como a baixa capacidade da 

caldeira, que é um grande gargalo da produção. Há também a necessidade de inserir coifas em 

cima dos tachos, pois o excesso de vapor pode causar mofo, comprometendo a qualidade dos 

produtos. A falta de mecanização também é um problema agravado pela distância entre as 

máquinas, o funcionário acaba se esforçando fisicamente ao carregar a matéria prima entre as 

máquinas. 
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ANEXO 

1) Há quanto tempo você trabalha no ambiente de produção da Vó Lola Laticínios? 

 

2) Onde fica a matéria prima utilizada por você no momento da produção? 

 

3) Onde fica as ferramentas utilizadas por você no momento da produção? 

 

4) Pra onde são direcionados os produtos acabados? 

 

5) Você tem dificuldades de locomoção no ambiente de produção? 

 

6) Você considera a movimentação realizada por você na coleta do que precisa, como a mais 

curta e rápida possível? 

 

7) Você e seus colegas de trabalho, possuem as mesmas rotas, de forma que um atrapalhe o 

outro? 

 

8) Você acha que o espaço físico onde você trabalha pode melhorar? 

 

9) Se sim, quais mudanças vocês fariam? 

 

10) Você considera que alguma máquina ou alguma outra coisa que se localiza no ambiente 

de produção como desnecessário para local? (podendo realoca-ló para outro ambiente) 


