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Resumo - O arranjo físico é a forma de analisar e organizar como estão dispostas as 

máquinas, equipamentos e instalações de maneira mais efetiva, que favoreçam benefícios em 

relação à produção, a redução de custos, ao fluxo de informações, de operações e de pessoas. 

O objetivo desse estudo foi analisar o arranjo físico de uma empresa de rações, ou seja, trata-

se de verificar de como as máquinas e equipamentos estão distribuídos em um mesmo espaço 

físico. Dessa forma, demonstra-se a importância de se obter um arranjo físico bem planejado 

dentro das organizações, apresentando seus benefícios e resultados para as empresas, de 

forma que essas tenham uma maior eficácia em todo o setor produtivo da empresa. Para tanto, 

tem-se como base um levantamento teórico através de artigos científicos e livros de autores 

conceituados. Observou-se em uma fábrica de rações um arranjo físico planejado e 

organizado, nas quais algumas dificuldades foram identificadas, porém, não ocasionando 

grandes interferências no processo produtivo de rações. Uma organização que abrange a 

existência de um layout ou então um arranjo físico bem planejado, passa a integrar fatores que 

proporcionam inúmeras vantagens que agregam ao crescimento organizacional, nas quais 

possam obter resultados satisfatórios, aonde podem ocorrer o aumento na demanda, tornando-

a mais competitiva no mercado. 
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ANALYSIS OF THE LAYOUT DESIGN OF A FEED FACTORY 

 

Absctract - Layout design is the way to analyze and organize how machines, equipment and 

facilities are most effectively arranged, which benefit production, cost reduction, information 

flow, operations and people.The objective of this study was to analyze the layout design of a 

feed company, that is, to verify how the machines and equipment are distributed in the same 

physical space. Thus, it demonstrates the importance of achieving a well-planned layout 

design within organizations, presenting its benefits and results for companies, so that they are 

more effective throughout the productive sector of the company. For such, it is based on a 

theoretical survey through scientific articles and books by renowned authors. It was observed 

in a feed company a planned and organized physical arrangement, in which some difficulties 

were identified, but not causing major interference in the production process of feed. An 

organization that encompasses the existence of a well-planned layout or layout design, 

integrates factors that provide numerous advantages that add to the organizational growth, in 

which they can obtain satisfactory results, where the demand may increase, making it more 

efficient. competitive in the market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A administração abrange uma alta complexidade nos ramos organizacionais dentro da 

sociedade em geral, sendo que uma dessas áreas é conceituada pela administração da 

produção, nas quais aborda-se com grande ênfase o arranjo físico na função produção.  

Atualmente, o arranjo físico é um elemento que de alguma maneira está presente em 

pequenas, médias e grandes organizações, porém muitas dessas empresas não utilizam-no de 

maneira necessária, no que resulta a falta de planejamento, envolvendo as operações de 

produção.  

Este artigo aborda o seguinte tema, análise do arranjo físico de uma fábrica de rações 

situada no oeste do Paraná. O problema trata-se da seguinte questão: De que forma o arranjo 

físico pode melhorar a eficácia produtiva da indústria? 

Os objetivos dividem-se em geral e específicos, aonde o geral é analisar o arranjo 

físico da indústria, enquanto que os específicos são verificar como as máquinas e 

equipamentos estão alocados em um mesmo espaço físico; identificar as dificuldades 

encontradas no setor produtivo da empresa que de alguma forma possam estar relacionadas ao 

arranjo físico; e proporcionar sugestões de melhorias para o funcionamento do arranjo físico 

como um todo.  

O presente estudo justifica-se em se tratar da importância do tema dentro de uma 

organização, pois através dele, é possível alcançar maior eficácia no setor produtivo, 

proporcionando resultados satisfatórios. 

E ainda se justifica em tratar-se da falta de conhecimento do arranjo físico, que tem 

sido causa de grandes ineficácias no setor empresarial, pois a cada dia aumenta a concorrência 

entre as empresas. Dessa forma, é de grande importância obter eficácia na função produção 

que atenda às necessidades do mercado da melhor forma possível, diminuindo assim os 

custos, aumentando a produtividade e também aumentando a velocidade da produção, por isso 

tem-se a necessidade de melhores alternativas aplicáveis nos setores produtivos das 

organizações. 

Com isso, o arranjo físico ou então, layout, se faz presente na administração de 

pequenas a grandes empresas. Assim, um arranjo físico interfere diretamente no espaço 

produtivo, pois serve para posicionar as máquinas, instalações, equipamentos e pessoas de 

forma simples, racional e efetiva. Um layout bem planejado pode aumentar a produção da 

indústria utilizando os mesmos recursos que utilizados anteriormente, e também podem 

diminuir os custos, facilitar a comunicação interna e melhorar o fluxo das operações. Além 

disso, o arranjo físico também auxilia na tomada de decisões, aonde os processos podem ser 

contribuintes para o setor da produção como também para a organização como um todo 

(SILVA, 2002). 

Nesse sentido, pretende-se contribuir através desse trabalho, que por meio de um 

layout bem planejado, é possível aumentar a eficácia das operações produtivas, 

proporcionando benefícios atribuíveis às empresas em geral.  

Este trabalho divide-se em etapas, onde se inicia com a teoria, para prosseguir com a 

prática, ou então a pesquisa de campo. A teoria como primeiro fator, é fundamental para 

levantar informações, utilizada através da pesquisa bibliográfica, baseando-se em livros, 

artigos científicos e sites da internet que envolvem o arranjo físico.  



 

Em seguida como segundo fator, a prática demonstra como máquinas, equipamentos e 

outros contribuintes estão alocados em um mesmo local dentro da função produção da 

empresa e como os mesmos possam ser alterados para uma melhor contribuição.  

Para tanto, a pesquisa dispõe de procedimentos metodológicos, em que utiliza-se da 

abordagem qualitativa, que contam com informações qualificáveis, como de opiniões, 

experiências, fatos e entre outros meios para o melhor entendimento do layout. Nesse sentido, 

a pesquisa é explicativa, pois através da mesma são feitas análises do arranjo físico para seu 

esclarecimento, tornando-se assim compreensível e adquirível em termos gerais.   

E para os fins, o artigo científico se obtém da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de 

campo, pois através dessas, fundamenta-se a acessibilidade com os meios, para finalmente 

alcançar os objetivos esperados.  

 

2 ARRANJOS FÍSICOS 

 

O cenário econômico mundial varia conforme as mudanças que decorrem no mercado, 

ou seja, alterações que as próprias empresas estimulam em um âmbito global para atender as 

exigências do mercado. Essas organizações se preocupam cada vez mais com constantes 

ocorrências diversificadas, que podem ou não atingir as diversas áreas da empresa como um 

todo. 

Na área de produção, considerada por Silva e Rentes (2015) se considera como 

principal motivo para o planejamento do layout desse setor, o interesse em se reduzir os 

custos de movimentação e facilitar o gerenciamento do processo. 

Pequenas, médias e grandes organizações identificadas no mercado atual e global, 

apresentam o arranjo físico em diferentes áreas atribuíveis da empresa. Com isso, o arranjo 

físico para os administradores está cada vez mais predominante de maneira estratégica dentro 

dos setores empresariais. 

 
O “arranjo físico” de uma operação ou processo é como seus recursos 

transformadores são posicionados uns em relação aos outros e como as várias tarefas 

da operação serão alocadas a esses recursos transformadores. Juntas, essas duas 

decisões irão ditar o padrão do fluxo dos recursos transformados a medida que eles 

progridem pela operação ou processo. (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009, 

p. 182). 

 

 Para Slack, Chambers e Johnston (2009), essa ferramenta estratégica bem aplicável a 

empresa, é um fator primordial para a obtenção de resultados superiores que possam 

contribuir para o melhor desempenho da organização.  

O arranjo físico se refere ao planejamento do espaço físico a ser ocupado pela 

produção e representa assim, a disposição de máquinas e equipamentos necessários a 

produção dos produtos/serviços da empresa (CHIAVENATO, 2005). 

A eficácia no setor produtivo faz-se necessária, pois a palavra eficácia significa fazer 

da melhor maneira possível e no tempo certo. De acordo com Silva (2002, p. 20), “a eficácia 

está relacionada ao alcance dos objetivos/resultados propostos. Está relacionado à realização 

das atividades que provoquem o alcance das metas estabelecidas.” 

As estratégias competitivas entre as empresas vêm crescendo gradativamente ao longo 

dos anos, sendo que as empresas se tornam obrigadas a manterem a eficácia na função 



 

produção, com o intuito de aumentar ainda mais a produtividade e o aproveitamento do 

espaço e tempo.  

Apesar dos altos fatores de crescimento de estratégias competitivas entre as empresas, 

outro fator a ser considerado é a presença de alguns objetivos primordiais que possam afetar 

de alguma maneira o layout em um ambiente organizacional. Como esses objetivos, 

considera-se inicialmente a utilização do espaço físico disponível de forma eficiente, nas 

quais pode-se aproveitar o máximo de um ambiente de maneira confortável; a minimização de 

manuseio e movimentação interna de materiais, aonde há o menor índices de desperdícios e a 

perda de tempo; a utilização de maneira eficiente da mão-de-obra, ou seja, evitando a 

movimentação desnecessária; a própria redução do tempo no ciclo dentro da operação, em 

que garanta fluxos mais linearizados e racionais; facilitar a entrada, movimentação e saída dos 

fluxos de pessoas e de materiais; facilitar a manutenção dos recursos que garanta fácil acesso 

à estas tarefas, e por fim, atender as exigências da legislação vigente, ou seja, diferentes 

fatores presentes em um ambiente de trabalho que deve-se ter um grau de importância 

favorável a organização (CORRÊA, 2006). 

Diferentes tipos de arranjos podem estar compostos dentro da organização de acordo 

com as atividades estabelecidas pela empresa, proporcionando suas vantagens e desvantagens. 

Os arranjos mais comuns nas organizações, dividem-se em arranjo físico posicional, 

funcional, celular, por produto, ou então, um conjunto de vários layouts que resultam em um 

arranjo físico misto. 

O arranjo físico posicional torna-se para as organizações um arranjo estabelecido 

através de projetos. Conforme Moreira (2006, p. 262), “(...) não se pode propriamente dizer 

que existe um fluxo de produtos, que tende a permanecer fixo ou quase fixo aglutinando em 

torno de si as pessoas, ferramentas e materiais necessários.”             

O arranjo físico funcional é característica de muitas organizações que utilizam desse 

layout para realizar suas funções e alcançar seus objetivos. Moreira (2006) apresenta que os 

materiais, ou até mesmo pessoas, movem-se de um centro a outro de acordo com a 

necessidade percebida. 

Diferentes características compõem este modelo de arranjo físico, nas quais 

apresentam fatores fundamentais para o seu melhor funcionamento.  

A flexibilização de produtos nada mais é que uma rede de fluxos em um mesmo local 

de trabalho. Considera-se ainda, a flexibilidade quanto a adaptação de máquinas e 

equipamentos diante de diversos produtos nas quais não necessitam de projetos específicos 

para a sua produção (MOREIRA, 2006). 

 Ainda segundo o autor, como vantagens deste arranjo tem-se a grande variedade de 

processos e de produtos; aonde não há necessidade de realização de projetos e possui 

inúmeras possibilidades de combinações de tarefas pela sua alta flexibilidade. E como 

desvantagem, considera-se a produção relativamente baixa comparada a outros arranjos.  

O arranjo físico funcional, além de suas vantagens e desvantagens descritas acima, 

possuem pontos positivos como negativos. Como pontos favoráveis, as operações não seguem 

uma sequência de fluxo de produção, pois quando uma determinada área de trabalho deixa de 

funcionar, as outras podem estar continuamente em um processo de produção. Além disso, o 

próprio ser humano dentro da função produção é considerado prioridade, pois demonstram 

sua eficiência de maneira geral (ROCHA, 2008). 

Como ponto desfavorável deste arranjo, considera-se a alta variação de produtos 

diante da necessidade de estoques dentro do fluxo de produção, tal fato, o produto em 



 

operação necessita de sua paralização para então aguardar o melhor momento para dar 

sequência a produção, nas quais esse fator exige um meio de armazenamento do mesmo até 

dar continuidade novamente ao processo (ROCHA, 2008). 

Como consequência, o controle de estoques torna-se uma movimentação difícil de ser 

controlada. Segundo Rocha (2008) no método de arranjo físico funcional, não há uma 

continuidade, e sim, ocorre uma parada intermediária, ocorrendo movimentação em duas 

etapas: do primeiro posto ao estoque e do estoque ao posto seguinte. 

Com isso, outros fatores que não favorecem o arranjo físico funcional, é a própria 

dificuldade de planejamento. Considera-se também, o fator tempo não padronizado no 

processo de produção, sendo a alta variação de produtos com tempos variados para serem 

produzidos, aonde dificultam a sincronização de uma etapa a outra (ROCHA, 2008). 

Na Figura 1, é demonstrado um exemplo de arranjo físico funcional, em que os 

produtos permanecem separados de acordo com a sua especificidade ou função, determinando 

departamentos ou então setores, dentro de uma mesma organização.  

 

 
                              Figura 1 - Arranjo Físico Funcional ou por Processo 

Fonte: Siqueira (2015) 

 

Em seguida, o arranjo físico celular é predominante em diferentes empresas com 

grande utilidade. O layout celular demonstra flexibilidade, sendo a movimentação de 

materiais até as máquinas e equipamentos (processos) necessária para a conclusão de 

determinado produto (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009).             

O arranjo físico por produto é considerado de grande ênfase para as empresas de 

produção contínua. Segundo Moreira (2006, p. 260), “O arranjo físico por produto é usado 

quando se requer uma sequência linear de operações para fabricar o produto ou prestar o 

serviço; é, não obstante, uma forma de disposição muito mais comum na manufatura que na 

prestação de serviços.”  

Moreira (2006), afirma que esse modelo de arranjo, tem-se cada local de trabalho suas 

funções sobre determinado produto ou serviço. 

O presente arranjo tem como uma característica de grande importância para o seu 

melhor entendimento dentro de um processo contínuo de produção. Para Moreira (2006) o 

fluxo de materiais através do sistema é previsível, abrindo possibilidades para o manuseio e 

transportes automáticos de material, o que acaba ocorrendo com frequência. 

Neste arranjo, embora os investimentos de máquinas e equipamentos são 

gradativamente crescentes, constituem também na baixa flexibilidade e atividades repetitivas 



 

de trabalho. Por outro lado, possuem inúmeras vantagens, como uma alta quantidade de 

produção, como também o uso dos recursos de maneira eficiente a nível padronizado de 

fabricação de produtos, que possam assim satisfazer as necessidades estabelecidas pelos 

clientes das empresas que utilizam desse arranjo físico (MOREIRA, 2006). 

Inúmeros fatores tanto favoráveis quanto desfavoráveis influenciam dentro da função 

produção neste modelo de arranjo físico. Consideram-se fatores positivos por se tratarem de 

um processo contínuo, ocasionando um alto grau de produção, como mencionado no 

parágrafo anterior, e como também, possuem uma baixa quantidade de material estocada em 

processamento, diferentemente do arranjo físico funcional (ROCHA, 2008). 

Sequencialmente, a movimentação de materiais nesse modelo de layout é amplamente 

reduzida. Segundo Rocha, (2008, p. 109), “Uma vez alimentado o primeiro posto de trabalho, 

o material segue o processo passando de posto em posto, continuamente.”  

Outros fatores favoráveis que podem ser mencionados, é o fácil planejamento, a 

sincronização da padronização e do tempo dentro da produção e como também a menor 

necessidade de mão-de-obra especializada. Dessa forma, o primeiro tem-se a interligação de 

todo o processo facilitando a tomada de decisão do planejamento. Já o segundo, trata-se do 

tempo de produção, consideravelmente exato para a fabricação de um determinado produto, 

nas quais são geradoras de um fluxo contínuo e de alta produção. E como terceiro fator, a 

mecanização das máquinas possuem uma alta frequência, em contrapartida a utilização de 

mão-de-obra é altamente reduzida, não necessitando de treinamentos (ROCHA, 2008). 

E como um último ponto favorável, descreve-se o menor controle de produção 

facilitando o processo contínuo. De acordo com Rocha (2008, p. 109), “Administrativamente 

recomenda-se que haja registro a cada entrada e a cada saída de um processo.”  

São existentes neste modelo de layout pontos negativos, nas quais podem ser 

mencionadas diversas áreas de trabalhos em um mesmo fluxo de linha aonde apresentam-se 

uma atual capacidade, porém se uma determinada área apresentar falhas e houver uma 

diminuição de sua capacidade de produção, pode-se ocasionar a redução da sua produção 

final. (ROCHA, 2008). 

Ao analisar a Figura 2, aborda-se um arranjo físico por produto, aonde seu processo de 

produção é caracterizado por uma produção em linha, em que os recursos utilizáveis seguem 

um fluxo no processo de produção.  

 

  
Figura 2 - Arranjo Físico Linear ou por Produto 

Fonte: Siqueira (2015) 

 

E por fim, o layout misto, em que tal arranjo consiste em utilizar de um ou mais 

arranjos, permitindo a organização dos processos em diversas atividades que consistem em 

um mesmo local de trabalho. Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 190),  



 

  
Muitas operações ou projetam arranjos físicos mistos, que combinam elementos de 

alguns ou todos os tipos básicos de arranjo físico de forma “pura” em diferentes 

partes da operação. Por exemplo, um hospital normalmente seria arranjado conforme 

os princípios do arranjo físico funcional – cada departamento representando um tipo 

particular de processo (departamento de radiologia, salas de cirurgia, laboratório de 

processamento de sangue, entre outros). Ainda assim, dentro de cada departamento, 

diferentes tipos de arranjo físico são utilizados. O departamento de radiologia 

provavelmente é arranjado por processo, as salas de cirurgia, segundo um arranjo 

físico posicional, e o laboratório de processamento de sangue conforme um arranjo 

físico por produto. 

  

Slack, Chambers e Johnston (2009), afirmam que o layout misto está presente 

principalmente nas atividades de prestação de serviços, nas quais cada serviço a ser elaborado 

deve-se utilizar dos melhores arranjos que se enquadram em tais atividades. 

De maneira geral, os arranjos físicos de alguma forma estão presentes dentro das 

empresas. Diferentes arranjos citados anteriormente, se diferem dentro das organizações, 

permitindo o melhor arranjo de acordo com as atividades elaboradas na empresa.  

Com base na teoria, foi realizado o estudo prático, onde teve-se a realização de uma 

entrevista, nos quais fundamentaram-se de conhecimentos sobre arranjo físico de uma fábrica 

de ração situada no Oeste do Paraná. O estudo prático obteve por sua vez como entrevistados, 

o gerente e o supervisor de produção da empresa.   

Na entrevista tomou-se conhecimento da empresa abordada, onde observou-se uma 

ampla demanda de seus produtos ofertados. Sua área de atuação no setor produtivo é a 

fabricação de ração, em que se subdividem em dezessete modelos de rações, destinados tanto 

para avicultura como para suinocultura.  

A Figura 3, demonstra a área territorial na qual a empresa de rações está instalada. 

 

 
Figura 3 – Fotografia da área territorial da empresa de rações 

Fonte: Wikimapia (2015) 

            

A empresa opera seu funcionamento em três edifícios, sendo o primeiro com 

armazenamento das matérias-primas de milho, farelo de soja e farelo de trigo, como também a 

armazenagem de micro ingredientes (premix), o segundo, tem-se os postos de trabalhos para 

as pesagens dos medicamentos e dos compostos de micro ingredientes pré-misturados 



 

(premix), e o terceiro tem-se a fábrica onde encontra-se o processo produtivo das rações, nas 

quais cada uma das edificações apresentam funções distintas entre si. Conforme visto na 

teoria anteriormente, os arranjos físicos apresentados na fábrica são tanto o funcional como o 

por produto, nas quais a junção de ambos layouts, resultam em um arranjo físico misto.  

No primeiro edifício tem-se o armazenamento de matérias-primas de milho, farelo de 

soja e farelo de trigo, como também a armazenagem de micro ingredientes (premix), onde 

possuem características de um arranjo físico funcional, ou seja, materiais ou então pessoas 

movem-se de um local a outro conforme suas necessidades previstas, como visto 

anteriormente na teoria. Sendo assim, neste primeiro edifício foi considerado a alta 

capacidade de alocação de materiais. Na sua área interna tem-se a alocação de matérias-

primas em sacarias de polipropileno de 1.000 kg (bags), como também diferentes modelos de 

micro ingredientes (premix) que constituem na fabricação de determinadas rações. 

Verificou-se uma dificuldade encontrada neste espaço físico, a distância aproximada 

de 40 à 50 metros do local de armazenamento até as edificações de pesagens e das produções 

das rações.  

A Figura 4, demonstra a distância existente entre o edifício 1 e a fábrica de produção 

de rações. 

 

 
Figura 4 – Distância entre o edifício 1 e a fábrica de rações 

 Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

  No segundo edifício encontram-se os postos de trabalhos de pesagens de micro 

ingredientes (premix) e de medicamentos complementares que são adicionados no processo 

de produção. Considera-se as mesmas características mencionadas no edifício anterior, aonde 

tem a presença de um layout funcional, como por exemplo a adaptação e a flexibilização de 

pessoas e produtos de acordo com as necessidades presentes em um mesmo ambiente físico. 

Nesta localização, verificou-se como primeiro fator a maior utilização da mão de obra, sendo 

um processo realizado manualmente por dois funcionários que trabalham diariamente no 

espaço apropriado para as devidas atividades.  

Em um desses espaços físicos inseridos neste edifício, tem-se o comprometimento por 

parte dos funcionários em relação as pesagens exatas dos micro ingredientes (premix), nas 

quais são introduzidos no processo produtivo.   

Em uma segunda divisão, tem-se um espaço especial aonde ocorrem as pesagens de 

matérias-primas micro gramaturadas (medicamentos), devido à necessidade das pesagens 



 

exatas das mesmas em que são diferentes para cada tipo de ração.  Logo em seguida, consta-

se a terceira divisão, porém uma área maior, em que situa-se o armazenamento das misturas 

de micro ingredientes (premix) e dos medicamentos já pesados, ou seja, prontos para serem 

transportados pelo operário através de uma empilhadeira. Esse transporte, ocorre do edifício 

de pesagens até a fábrica, aonde se tem a fabricação dos diversos tipos de rações, ainda que 

esse transporte ocorra de acordo com a necessidade de produção. 

Uma dificuldade apresentada por exemplo, é o difícil acesso de movimentar as 

misturas de micro ingredientes (premix) e de medicamentos, do edifício de pesagens até a 

fábrica de produção. É feita externamente por uma rua com calçamento de pedras irregulares, 

causando transtornos no transporte, pois há obstáculos como desníveis e pedras. Em caso de 

chuva, tem-se um caso ainda mais agravante, como a dificuldade de realizar o devido 

transporte necessário, que como consequência, a existência de atrasos no setor de produção é 

devidamente elevada.  

A Figura 5, mostra a distância do edifício de pesagens até a fábrica da produção de 

rações.  

 

 
Figura 5 – Distância entre o edifício de pesagens e a fábrica de rações  

           Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

E por fim, a fábrica de rações, sendo o terceiro e último edifício identificado no pátio 

da empresa estudada, onde encontra-se o processo produtivo desenvolvido pela empresa de 

rações, nas quais ocorrem as operações como: recebimento da matéria-prima, estocagem, 

produção e a expedição do produto acabado. Nesse sentido, todos esses fatores considerados 

no processo de produção, tem-se a presença de um layout misto, ou seja, o conjunto de um 

arranjo físico funcional como também por produto, em que a combinação de ambos layouts, 

consiste em diversas atividades organizadas em um mesmo local de trabalho. 

 Esse processo é realizado dentro de um mesmo espaço físico em que possuem uma 

grande área de suporte, que contribui para o funcionamento das máquinas e equipamentos de 

forma adequada para atender a demanda.  

O layout da empresa no edifício de produção comporta várias máquinas e 

equipamentos distribuídas de forma que o fluxo teoricamente possa seguir a uma lógica em 

linha vertical. Considerado um arranjo físico misto, ou seja, a junção do layout linear e 

funcional, a fábrica de rações possui um arranjo físico de forma planejada e organizada.  



 

 Com isso, a fábrica constitui seu fluxo de produção altamente variado, em que 

ocorrem de acordo com a demanda desejada juntamente com o planejamento da operação 

desenvolvida pela organização. Nesse sentido, as matérias-primas seguem lógicas 

diferenciadas, ou seja, nem todos os pedidos frequentam as mesmas máquinas e 

equipamentos, tais pedidos realizados pelos clientes não são necessariamente os mesmos, 

fazendo com que a produção para cada pedido siga uma sequência diferente. 

Em conversa com o gerente da empresa, verificou-se na fábrica, um espaço de 

movimentação de pessoas consideravelmente razoável, ainda que a área das operações de 

produção possui inúmeras escadas e repartições entre as máquinas e equipamentos. Outro 

fator observado é o espaço adequado para a entrada de caminhões nas moegas para o 

descarregamento das matérias-primas até o interno da produção.  

Como dificuldade encontrada neste local, percebeu-se como um problema a ocupação 

das inúmeras bolsas de misturas de micro ingredientes (premix) e medicamentos já pesados 

na área interna da fábrica de produção, podendo interferir diretamente de alguma maneira no 

arranjo físico do setor produtivo. Como consequência, esses itens devem ser introduzidos 

manualmente no processo produtivo por um operário da fábrica. Para tanto, enquanto houver 

a ausência do operário para introduzir tais itens no processo, há também a inexistência do 

funcionamento do processo como um todo, no que resulta em perda de tempo.  

Entre as informações adquiridas na empresa, os objetivos citados por Corrêa (2012) 

em estudo teórico, demonstra sua ampla importância em um ambiente organizacional.  

Dentro das dificuldades mencionadas anteriormente, verificou-se que a empresa em 

um âmbito geral, apresenta como uma vantagem, a própria utilização do espaço físico de 

maneira eficiente, nas quais as três edificações possuem tanto os armazenamentos de 

matérias-primas, processo de pesagens e a produção de forma organizada.  

 Sequencialmente, pode-se relatar a necessidade de minimizar os manuseios e as 

movimentações internas, por exemplo a utilização de empilhadeiras nas quais considera-se 

uma desvantagem presente na empresa estudada, aonde pode-se ocasionar perdas em relação 

ao tempo de serviço, desgastes desnecessários de materiais e a alta utilização da mão-de-obra, 

que como consequências, poderá de alguma forma gerar prejuízos para a empresa. 

Outro fator mencionado por Corrêa (2012) nos objetivos dos arranjos físicos, é a 

própria importância de se obter maior eficiência da mão-de-obra, ou seja, os desperdícios de 

movimentações desnecessárias, nas quais possam contribuir de maneira insatisfatória para o 

desempenho organizacional. Como resultado dessa afirmação, a empresa possui esse fator 

como um benefício, pois opera a maior parte de seu processamento de forma automatizada, 

fazendo com que haja um menor índice de operários, em que ocasionam a baixa 

movimentação dos mesmos, porém, alguns desses operários utilizam-se de movimentações 

desnecessárias, como mencionado no parágrafo anterior.  

A presença de um arranjo físico misto na empresa de produção de rações, faz com que 

os layouts funcional e linear, se manifestem nas mais diferenciadas atividades exercidas pela 

empresa como um todo. Sendo assim, a menor utilização de tempo e um fluxo racional e 

linearizado faz com que a organização adquira um resultado proveniente a seu favor. Desta 

forma, o layout linear é uma vantagem no processo de produções das rações, em que 

constituem de características de um arranjo físico linear, considerando a utilização da 

capacidade máxima de máquinas e equipamentos.  Por outro lado, um arranjo físico funcional 

presente nas demais edificações, é uma desvantagem diante dos objetivos dos layouts, pois as 

movimentações de pessoas e materiais ocorrem de acordo com a necessidade, entretanto, essa 



 

flexibilidade, ou então, essas diferentes movimentações de um centro a outro de trabalho, 

tornam-se uma vantagem para a empresa de rações.  

Outros fatores de grande importância, é o fácil acesso nas entradas, movimentações e 

saídas tanto de pessoas como de materiais, como também a facilidade na manutenção de 

máquinas e equipamentos, garantindo o fácil acesso. Ambos objetivos de um layout são 

pontos favoráveis em um âmbito geral da empresa analisada, pois possuem acessos, vias e 

fluxos de forma apropriada, como também o fácil acesso dos operários entre escadas e 

repartições na fábrica de rações, onde tem-se a facilidade de acesso para devidas manutenções 

e vistorias de máquinas e equipamentos em que podem ocasionar futuros problemas como no 

caso de embuchamento e o desgaste das mesmas.  

E por fim, o cumprimento da legislação torna-se um objetivo do layout, que interfere 

diretamente nas organizações, como um quesito favorável, a empresa de rações está de acordo 

com os méritos legais que a legislação propõe, onde tem-se um espaço físico adequado para 

as devidas movimentações e manutenções, promovendo a necessária segurança aos operários 

entre acessos de máquinas e equipamentos como também na área geral da organização.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O arranjo físico quando bem planejado torna-se um grande diferencial nas 

organizações, as quais passam a adquirir benefícios diante da competitividade existente no 

mercado.  

 Os objetivos propostos foram atingidos, pois foram verificadas a disposição das 

máquinas e equipamentos a fim de identificar as dificuldades relacionadas às mesmas e 

proporcionar as possíveis sugestões de melhorias para um layout mais eficaz. 

De acordo com o exposto, conclui-se que o layout ou então arranjo físico atual da 

empresa analisada, possui em sua maioria aspectos positivos em relação aos aspectos 

negativos, pois quando não planejado de forma necessária, pode-se obter um resultado 

insatisfatório, ocasionando possíveis prejuízos a organização. 

Com as dificuldades encontradas, sugere-se à empresa de rações, alterações quanto à 

disposição da armazenagem dos micro ingredientes (premix) e também de bags de 1.000 kg 

que estão alocados no primeiro edifício de armazenamentos na área territorial da empresa. 

Como consequência dessa alteração sugerida, tem-se a finalidade de proporcionar mudanças, 

nas quais possam eliminar as movimentações/transportes entre as edificações de 

armazenagem de matérias-primas, pesagens de micro ingredientes e medicamentos e a fábrica 

de ração, como também eliminar o próprio processo manual de pesagens encontrada na 

segunda edificação da empresa. Sugere-se ainda, a própria automação do processo de 

pesagens no espaço físico interno da fábrica de rações.  

Essas mudanças de locais de armazenagens de matérias-primas em polipropileno 

(bags), micro ingredientes (premix) e de medicamentos para a área interna da fábrica, exigem 

da empresa de rações uma ampliação da fábrica, ou seja, tanto para a automação do 

procedimento de pesagens, como também para o armazenamento dessas matérias-primas que 

são adicionadas ao processo produtivo. Com isso, as modificações sugeridas tem a finalidade 

de proporcionar a eliminação de distâncias entre as edificações, nas quais resultam em 

menores movimentações de operários de uma edificação a outra, também o melhor 

aproveitamento do tempo, agilidade nos processos, eliminação de serviços manuais, redução 

de operários, inexistência de interferências climáticas nos procedimentos e a ausência de 



 

atrasos nos processos de pesagens que consequentemente prejudicam o processo produtivo 

das rações. 

Os resultados passam a ser significativos para a empresa de rações, apesar das 

contrariedades, a empresa possui um arranjo físico planejado e organizado, pois inúmeros 

fatores positivos como a flexibilização, agilidade, a facilidade de movimentações de pessoas e 

materiais, a melhor adequação e a utilização de máquinas e equipamentos, fluxos de 

informações entre outros fatores que proporcionam o aumento da demanda na empresa, 

promovendo a maior eficácia produtiva da organização.  

Para pesquisas futuras, sugere-se estudos se utilizando de outras formas de arranjos 

físicos para projeções de resultados na indústria estudada, e aplicação da pesquisa em outras 

fábricas de rações, podendo possibilitar comparações entre os resultados. 
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