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RESUMO 

 

Este projeto teve como objetivo elaborar o arranjo físico de uma linha de montagem 

de uma indústria de solda utilizando como principal direcionador os princípios do Lean 

Manufacturing. O objetivo do projeto é relevante, uma vez que o arranjo físico atual da linha 

de montagem da unidade de análise ocasiona tempos de movimentação dos operadores, estando 

relacionados ao desperdício Lean de perda por movimentação. Como metodologia, os 

procedimentos para o referencial teórico foram baseados no modelo de revisão de literatura 

sistemática e para os procedimentos da pesquisa de campo, foi considerado o estudo de caso. 

Os resultados da revisão de literatura foram a compreensão de conceitos relacionados ao Lean 

Manufacturing e arranjo físico, no que tange seus princípios, ferramentas e tipos; a identificação 

de dezesseis metodologias de elaboração de arranjo físico, descrevendo algumas delas; e a 

consolidação do arranjo físico celular como o tipo de layout adequado considerando os 

princípios do Lean Manufacturing. Este resultado foi obtido por meio da análise dos quatro 

tipos tradicionais de arranjo físico com base em critérios definidos de acordo com a filosofia 

Lean. No âmbito de um estudo de caso numa empresa que atua no ramo de solda foi aplicada a 

metodologia SLP, a qual foi selecionada por meio da avaliação das dezesseis metodologias 

identificadas. Os resultados da pesquisa de campo foram a inclusão de três etapas na 

metodologia SLP de modo a considerar o Lean Manufacturing no replanejamento de layout da 

unidade de análise e as alterações no arranjo físico da linha de montagem. Tal mudança resultou 

no aumento do valor agregado das operações realizadas no setor, além da redução nos tempos 

de movimentação entre as pré-montagens e montagens. 

 

Palavras-Chave: Lean Manufacturing. Arranjo físico. Linha de montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This project aimed to elaborate the layout of an assembly line of a welding industry 

using the principles of Lean Manufacturing as the main driver. The objective of the project is 

relevant, since the current layout of the assembly line of the analysis unit causes movement 

times for operators, being related to the Lean waste of loss due to movement. As a methodology, 

the procedures for the theoretical framework were based on the systematic literature review 

model and for the field research procedures, the case study was considered. The results of the 

literature review were the understanding of concepts related to Lean Manufacturing and layout, 

regarding its principles, tools and types; the identification of sixteen methodologies for the 

elaboration of a layout, describing some of them; and the consolidation of the cellular layout as 

the type of appropriate layout considering the principles of Lean Manufacturing. This result 

was obtained through the analysis of the four traditional types of layout based on criteria defined 

according to the Lean philosophy. As part of a case study in a company that operates in the 

welding sector, the SLP methodology was applied, which was selected through the evaluation 

of the sixteen identified methodologies. The results of the field research were the inclusion of 

three steps in the SLP methodology in order to consider Lean Manufacturing in the layout 

redesign of the analysis unit and changes in the layout of the assembly line. This change resulted 

in an increase in the added value of operations carried out in the sector, in addition to a reduction 

in movement times between pre-assemblies and assemblies. 

 

Keywords: Lean Manufacturing. Layout. Assembly line. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao ser questionado sobre o que a Toyota estava fazendo para melhorar seus processos, 

Taiichi Ohno (1997, p. 6) respondeu que “tudo o que estamos fazendo é olhar a linha do tempo”. 

Esta linha do tempo, apresentada na Figura 1, se inicia no momento em que o cliente entrega 

um pedido e é finalizada no ponto em que a organização recebe o dinheiro. O que a Toyota 

estava fazendo era reduzir essa linha do tempo removendo os desperdícios. 

 

Figura 1 - Linha do tempo: Sistema Toyota de Produção. 

 

Fonte: Adaptado de Ohno (1997, p. 6). 

 

O Lean Manufaturing consolidou-se no pós-guerra porque a realidade japonesa 

demandava metodologias que acelerassem a recuperação econômica do país. Também 

conhecido como “Produção Exuta”, o Lean Manufaturing pode ser definido como um conjunto 

de técnicas combinadas que permite a redução e/ou eliminação da superprodução, esperas, 

transporte, processo, inventário, movimentação e defeitos (WILSON, 2010, p. 9). 

As empresas estão sempre tentando aumentar sua vantagem competitiva em relação a 

seus concorrentes, reduzindo a linha de tempo e eliminando atividades que não agregam valor 

ao seu produto/serviço final.  

A otimização do arranjo físico de uma empresa é de suma importância para reduzir a 

linha de tempo, pois a disposição inadequada de equipamentos, máquinas, estações de trabalho 

e outros recursos necessários pode impactar o seu desempenho no que tange a sua produtividade 

e cumprimento de prazos de entrega, além de reduzir o valor agregado das operações realizadas. 

A melhoria do arranjo físico proporciona a economia de movimentos e a eliminação de 

desperdícios (PEINADO e GRAEML, 2007, p. 201-202). 

Este trabalho aborda a questão da elaboração do arranjo físico utilizando como 

direcionador o Lean Manufacturing. Neste tópico, são apresentadas as questões de pesquisa, a 

delimitação do estudo, as justificativas e como este projeto foi estruturado. 
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1.1 Questões da pesquisa 

 

1.1.1 Questão central 

 

A questão central consiste em “Como elaborar o arranjo físico da linha de montagem 

de uma indústria de solda, utilizando como principal direcionador os princípios do Lean 

Manufacturing?” 

 

1.1.2 Questão central 

 

• Quais são os princípios da filosofia Lean? 

• Em que consistem as principais ferramentas utilizadas pela filosofia Lean? 

• Quais as ferramentas Lean mais aplicáveis na elaboração de arranjos físicos? 

• O que é arranjo físico e quais os seus tipos? 

• Por que se relaciona o arranjo celular ao Lean Manufacturing? 

• Quais as metodologias para elaboração de arranjo físico? 

• Qual é a metodologia ideal para elaboração de arranjo físico e por quê? 

• Como incorporar as oportunidades de melhoria identificadas na organização de 

estudo? 

• Qual a ferramenta e/ou indicador para medição e comparação de resultados? 

 

1.2 Delimitação do estudo 

 

Neste item é apresentado o escopo do projeto, considerando quatro aspectos: temporal, 

tipo de empresa e teórico. 

 

• Delimitação temporal: O estudo foi realizado tendo como base as informações 

coletadas entre junho de 2019 e agosto de 2020. 

• Delimitação quanto ao tipo de empresa: As informações coletadas na pesquisa 

de campo foram obtidas somente na empresa onde o estudo de caso foi 

realizado e refletem as especificidades dela. 

• Delimitação teórica: O estudo focaliza a otimização de arranjo físico, com a 

utilização do Lean Manufacturing como principal direcionador; podem existir 
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outras formas de otimização de arranjo físico que não foram consideradas nesse 

projeto. 

 

1.3 Justificativa do estudo 

 

Este projeto é de grande relevância, visto que a utilização do Lean Manufacturing na 

elaboração e planejamento de arranjo físico resulta em redução de tempos de movimentação, 

aumento da produtividade e redução de custos, uma vez que o tempo total de fabricação 

decresce, as organizações buscam implementar esta filosofia em suas áreas produtivas. 

Quando se fala em Lean Manufacturing e arranjo físico, logo se conclui que o melhor 

tipo é o arranjo celular por sua principal característica de posicionar todos os recursos 

necessários para a montagem de parte de um produto e, com a junção de todas elas, o produto 

final. Entretanto, de acordo com as especificidades da organização, o arranjo celular pode não 

ser o ideal, mesmo que o direcionador seja o Lean Manufacturing. 

A indústria utilizada como estudo de caso trata-se de uma multinacional alemã que 

atua no ramo de soldagem e corte e possui fábrica na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sua 

linha de montagem é composta por três linhas de produtos e englobam montagens de tochas e 

pré-montagens de componentes, os quais são utilizados na montagem das tochas ou são 

comercializados como peças de reposição/manutenção. 

Sua área de montagem é identificada por estas três linhas de produtos através de placas 

e contém células de pré-montagens e montagens. Entretanto, apesar de estarem divididas por 

estas placas, o posicionamento das células não respeita totalmente esta separação, uma vez que 

estações de trabalho de linhas de produtos diferentes estão localizadas próximas umas das 

outras. Este fato, além de visualmente não estar em acordo com as placas de identificação, 

ocasiona a necessidade dos operadores se deslocarem entre células para dispor itens montados 

ou coletar componentes para posteriores montagens. 

Estes deslocamentos são considerados tempos de movimentação e são incluídos como 

horas não produtivas nos indicadores de produtividade da fábrica. Estes indicadores são 

calculados considerando horas produtivas e horas em que os colaboradores permanecem sem 

Ordens de Produção (OP). Uma vez que os colaboradores investem tempo em movimentações, 

os quais são horas não produtivas, os resultados dos indicadores sofrem decréscimo de 10% em 

relação às horas disponíveis. 
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1.4 Estrutura do trabalho 

 

Este item inicial inclui a apresentação das questões de pesquisa, sua relevância, sua 

delimitação e sua justificativa. 

No capítulo 2 é descrito o referencial teórico adotado. A revisão de literatura apresenta 

os tópicos Lean Manufacturing e Arranjo Físico, bem como, o relacionamento entre eles. 

No capítulo 3 é explicada a metodologia de pesquisa utilizada, descrevendo a unidade 

de análise, os procedimentos utilizados na revisão de literatura e na pesquisa de campo. 

No capítulo 4 são compartilhados o método de seleção da metodologia para elaboração 

de arranjo físico e os resultados da aplicação na unidade de análise.  

No capítulo 5 são formuladas as conclusões do projeto, bem como algumas 

oportunidades para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para responder as questões propostas pelo projeto foi realizada uma extensa revisão de 

literatura. Os resultados desta revisão ajudaram a compreender melhor os conceitos 

relacionados ao Lean Manufacturing e Arranjo Físico, no que tangem suas definições, tipos e 

ferramentas. Também são descritas as metodologias para a elaboração de arranjo físico e sua 

relação com o Lean Manufacturing. 

 

2.1 Lean Manufacturing 

 

Neste tópico é apresentado o conceito de Lean Manufacturing sob a visão de alguns 

autores, os princípios desta filosofia, os sete desperdícios e algumas ferramentas utilizadas. 

 

2.1.1 Conceito de Lean Manufacturing 

 

O conceito da produção enxuta está relacionado à eliminação de desperdícios e 

redução de custos. O Lean Manufacturing ou produção enxuta, segundo Dennis (2008, p. 31), 

“representa fazer mais com menos – menos tempo, menos espaço, menos esforço humano, 

menos maquinaria, menos material – e, ao mesmo tempo, dar aos clientes o que eles querem”. 

Para Wilson (2010, p. 10), o conceito de Lean vai muito além das instalações físicas e 

da redução de custos, envolve também as pessoas que trabalham com mais confiança e 

facilidade do que em um ambiente tradicionalmente reacionário e “caótico”. Para o autor, o 

Lean é um sistema de produção que possui foco no controle de qualidade para reduzir custos, 

por meio da eliminação de desperdícios, além de ser totalmente integrado e continuamente 

melhorado. A atenção às pessoas e seu potencial é essencial para que o sistema possa alcançar 

seu propósito, de modo que a organização possua pessoas qualificadas e motivadas. 

 

2.1.2 Princípios do Lean Manufacturing 

 

Os princípios do Lean Manufacturing foram definidos e orientados à criação de valor 

para o cliente, com o foco em atividades que sejam essenciais na cadeia de valor do produto 

(FAHL, 2018; RIANI, 2006; SERRA, 2014): 
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• Valor – é o principal direcionador da filosofia, sendo definido pelo cliente. 

Cabe à organização satisfazer às necessidades de seus clientes, cobrando um 

preço justo de modo a manter sua vantagem competitiva frente aos 

concorrentes e ao mesmo tempo aumentando seu lucro, através da melhoria 

contínua de seus processos sem comprometer a qualidade do produto; 

• Cadeia ou fluxo de valor – consiste em analisar todo o processo produtivo, 

desde a criação do produto até o pós venda. Nesta análise, o processo deve ser 

dividido em atividades que geram valor ao produto final, que não adicionam 

valor, mas são essenciais para a qualidade do produto e em atividades que não 

geram valor e que precisam ser eliminadas; 

• Fluxo contínuo – o arranjo físico é organizado de modo que o produto passe 

para as etapas seguintes sem estoques intermediários, reduzindo o lead time e 

a quantidade de inventário. Esse princípio tem como principais objetivos a 

eliminação de atividades que não agregam valor e facilitar o controle da 

qualidade, uma vez que a detecção de peças não conformes se torna mais 

rápida, visto que a passagem delas entre uma etapa e outra é praticamente 

imediata; 

• Produção puxada – com o objetivo de reduzir o inventário e consequentemente, 

os custos, a produção puxada espera que o cliente “puxe” a demanda, para 

então o produto ser fabricado. Com isso, pode-se atingir o conceito de Just in 

time – somente produzir o necessário, no momento necessário; 

• Perfeição e melhoria contínua – a busca pela perfeição se dá através da 

melhoria contínua (kaizen). Esse princípio envolve todas as pessoas que 

trabalham diretamente nos processos que compõem a cadeia de valor da 

organização. 

 

2.1.3 Os sete desperdícios 

 

Segundo Dailey (2003, p. 4), desperdício é o fluxo de informações ou atividades que 

não adicionam valor – custo sem um benefício compensador. Ohno (1997, p. 39) classificou os 

desperdícios (ou perdas) em sete classes descritas nos próximos itens. 
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2.1.3.1 Perda por superprodução 

 

Segundo Dailey (2003, p. 11), esse desperdício consiste na produção em quantidade 

superior, mais rápida e antes do necessário. Isso pode levar a superprodução para garantir que 

o produto acabado esteja disponível quando o cliente necessitar.  

Este tipo de perda aumenta: o nível de estoque e custos de armazenagem, o risco de 

obsolescência e o sucateamento de produtos. Esse desperdício eleva desnecessariamente o 

investimento em equipamentos, mão de obra, estoques intermediários (Work In Progress – 

WIP) e fluxo de materiais desbalanceado. As causas dessas perdas podem estar relacionadas a 

automação incorreta de processos, falta de comunicação, tempos de setups longos, processos 

não otimizados e falta de planejamento. (DAILEY, 2003, p. 11) 

 

2.1.3.2 Perda por tempo ou espera 

 

A perda por tempo ou por espera refere-se ao período em que o produto aguarda para 

que seja processado na etapa seguinte, formando filas e estoques intermediários. (DAILEY, 

2003, p. 12). Esse tipo de desperdício aumenta: o tempo ocioso de mão de obra aguardando 

equipamentos ou o suprimento de insumos ou ferramentas, atrasos no processamento, as falhas 

inesperadas em máquinas e os gargalos de produção. As causas dessas perdas podem estar 

relacionadas a: métodos inconsistentes de trabalho, falta de equipamentos e materiais 

apropriados, tempos longos de setup, baixa eficácia de mão de obra e máquinas e plano de 

manutenção inadequado (DAILEY, 2003, p. 12). 

 

2.1.3.3 Perda por transporte 

 

Essa perda consiste na movimentação de materiais, peças, matéria-prima ou produtos 

acabados dentro da fábrica desnecessários e que não acrescentam valor. Também está 

relacionada a qualquer movimentação de material que não tenha imediato direcionamento à 

etapa subsequente (DAILEY, 2003, p. 13). Esse desperdício ocasiona estoques temporários, 

custos com transporte e está relacionado à perda de tempo ou por espera. 

Conforme Dailey (2003, p. 13), esse desperdício é caracterizado pela: dificuldade na 

contagem de inventário, uma vez que o produto está presente em vários locais dentro da fábrica; 

necessidade de equipamentos de transporte; além de comprometer a otimização de espaço. Esta 
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perda é fruto, principalmente, de um arranjo físico inadequado, além de lotes grandes de 

produtos ou insumos, falta de planejamento de produção e falha na organização do trabalho. 

 

2.1.3.4 Perda por movimentação 

 

Essa perda é ocasionada por qualquer movimentação de pessoas que não contribuem 

para a adição de valor ao produto ou cadeia produtiva (DAILEY, 2003, p. 16). Um exemplo é 

a movimentação excessiva que um operador faz para produzir uma peça, seja para pegar uma 

ferramenta ou para finalizar o processo em outra máquina. 

Esse desperdício está fortemente relacionado ao estudo de tempos e movimentos, uma 

vez que a torção ou flexão do corpo do trabalhador também ocasiona movimentações 

desnecessárias, além de impactar a ergonomia. Segundo Dailey (2003, p. 16), essa perda é 

ocasionada pelo layout inadequado de equipamentos, falta de gestão visual e organização do 

trabalho deficiente. 

 

2.1.3.5 Perda por processamento 

 

Segundo Dailey (2003, p. 14), é o esforço redundante na realização de processos que 

não acrescentam valor para o produto final e para o cliente. Essa perda está relacionada ao fluxo 

contínuo, um dos princípios do Lean Manufacturing. Além disso, pode estar relacionada a três 

fatores: complexidade, energia e espaço (ABDULLAH, 2003, p. 8). Essas causas referem-se, 

respectivamente, a tentativas complexas de solucionar problemas, as quais geram mais 

desperdício e são mais difíceis de serem gerenciadas; a operações não produtivas e excesso de 

utilização de energia; e arranjo físico inadequado. Para Dailey (2003, p. 14), suas causas estão 

relacionadas a procedimentos ineficientes, decisões tomadas em níveis inadequados, falha na 

transferência dos requisitos do cliente para as características do produto, além da má qualidade 

de ferramentas e falhas no desenvolvimento do produto. 

 

2.1.3.6 Perda por defeitos 

 

A perda por defeitos consiste no reparo ou retrabalho de um produto para satisfazer 

aos requisitos dos clientes e está relacionada ao sucateamento resultante de peças que não estão 

em conformidade com o especificado (DAILEY, 2003, p. 17). Ainda segundo o autor, suas 
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causas são: a variabilidade excessiva, a falta de padronização dos processos, o uso de 

equipamentos e ferramentas inadequados e treinamentos ineficazes. 

Esta perda gera muitos custos, uma vez que o tempo de mão de obra investido em 

reparos e retrabalhos pode ser maior do que o valor final do produto. Dailey (2003, p. 17) afirma 

que suas consequências são: o alto índice de reclamações e devoluções de clientes; as taxas 

elevadas de sucata; o baixo desempenho da produção; o investimento em mão de obra para 

inspeções; retrabalhos e reparos; e o questionamento da qualidade dos produtos. 

 

2.1.3.7 Perda por estoques 

 

Essa perda consiste no acúmulo de matéria-prima, insumos, componentes, produtos 

intermediários e acabados. Também pode ser entendido como qualquer suprimento excessivo 

de matéria-prima e componentes para o processo produtivo e é caracterizada pela necessidade 

de mais recursos, como mão de obra, equipamentos, prateleiras e espaços de armazenagem 

(DAILEY, 2003, p. 15). 

Esta perda ocasiona o risco de retrabalho de produtos acabados, investimento em 

custos de armazenagem e probabilidade maior de obsolescência. Suas causas são a falta de 

confiabilidade na previsão de demanda, fornecedores não qualificados, falta de planejamento 

de estoques e processos desbalanceados (DAILEY, 2003, p. 15). 

 

2.1.4 Ferramentas do Lean Manufacturing 

 

Ao longo do desenvolvimento da filosofia Lean, ferramentas foram elaboradas com o 

objetivo de eliminar as sete classes de perda ou desperdícios, auxiliando direta ou indiretamente 

para a redução de custos por meio da eliminação de atividades que não agregam valor ao 

produto, além de respeitarem aos cinco princípios da produção enxuta. Dennis (2008, p. 38) 

representa as atividades e os pilares do Lean Manufacturing na forma de uma casa, conforme 

apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Pilares e ferramentas do Lean Manufacturing. 

 
Fonte: Dennis (2008, p. 38). 

 

A base é a estabilidade e a padronização e seus pilares os conceitos de Just in time e 

Jidoka, traduzido do japonês como automação. No telhado, acima de todos, está o foco no 

cliente e em cada parte da casa, as ferramentas correspondentes. Nos próximos itens são 

apresentadas algumas dessas ferramentas.  

 

2.1.4.1 Mapeamento de fluxo de valor (Value Stream Mapping - VSM) 

 

Essa ferramenta proposta por Rother e Shook (1998) consiste em: 
 

É seguir a trilha da produção de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e 

cuidadosamente desenhar uma representação visual de cada processo no fluxo de 

material e informação. Então, formula-se um conjunto de questões-chave e desenha-

se um mapa do estado futuro de como o processo deveria fluir. Fazer isso repetidas 

vezes é o caminho mais simples para que se possa enxergar o valor e, especialmente, 

as fontes do desperdício. (ROTHER & SHOOK, 1998, p. 13) 
 

Sendo assim, o VSM consiste em mapear o fluxo de um produto ou informação desde 

o cliente até o fornecedor. Segundo Cruz (2013, p. 29), o VSM mapeia toda a cadeia de valor 

da organização, desde a entrada de matérias-primas até a entrega ao cliente, identificando 

desperdícios e soluções para sua eliminação. A Figura 3 apresenta um exemplo de VSM. 

Rother e Shook (1998, p. 13) consideram o VSM uma ferramenta essencial porque ela: 

auxilia na visualização do fluxo de processos e não somente de uma atividade; ajuda a 

identificar as fontes de desperdícios; representa a relação entre os fluxos de informação e de 

materiais; e forma a base para um plano de melhoria. 
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Figura 3 – Exemplo de mapa de fluxo de valor. 

 

Fonte: Rother e Shook (1998, p. 9). 

 

Segundo Sundar et al. (2014, p. 3), o VSM indica: o inventário, o tempo de 

processamento, o lead time, o tempo de espera e o fluxo de processos, por onde podemos 

identificar os gargalos que precisam ser melhorados. Conforme Rother e Shook (1998, p. 12), 

os dois principais fluxos de um produto são o que vai desde a matéria-prima até a entrega ao 

cliente e o fluxo de design, desde a concepção até o lançamento do produto. Vale ressaltar que 

o VSM pode representar a situação atual e/ou a situação futura. 

 

2.1.4.2 Kaizen 

 

A palavra Kaizen é de origem japonesa e é associada à melhoria contínua, conceito 

contrário às práticas tradicionais americanas que valorizam as melhorias radicais. A filosofia 

Kaizen, segundo Dailey (2003, p. 36), consiste na participação ativa dos funcionários na 

avaliação e melhoria do processo em termos de tempo, recursos, qualidade e outros aspectos 

relevantes. 

O Kaizen não é um projeto ou um plano de trabalho, ele é uma filosofia de melhoria 

contínua que deve ser incorporada à cultura da organização e utilizada no dia a dia da empresa. 

A longo prazo, o Kaizen ajuda a organização a internalizar um dos princípios do Lean que é a 

busca pela perfeição. (DAILEY, 2003, p. 36).  
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Dailey (2003, p. 36-37) define a seguinte metodologia para aplicação do Kaizen como 

um direcionador em projetos: seleção do objeto de estudo, formação da equipe, confirmação do 

comitê de gerenciamento, apresentação de um road map, treinamento da equipe, análise do 

cenário atual, elaboração de plano de ação, validação das ações, implementação das mudanças, 

medição da melhoria e descrição dos resultados. 

 

2.1.4.3 Arranjo físico celular 

 

Segundo Modi e Takkhar (2014, p. 342) o arranjo celular ou manufatura celular é uma 

abordagem em que cada equipamento e estações de trabalho necessárias para a fabricação de 

um produto ficam posicionados próximos uns dos outros para facilitar a produção de lotes 

pequenos e um fluxo contínuo da produção. Para os autores, o objetivo desse tipo de arranjo é 

dar flexibilidade ao processo para produzir uma variedade maior de produtos para atender 

demandas pequenas, mas com a mesma produtividade de uma produção em larga escala. 

As células são estabelecidas em uma configuração em forma de U, como ilustrada na 

Figura 4. Todas as operações e submontagens são posicionadas próximas umas às outras, o que 

facilita o rápido feedback quando há a detecção de defeitos ou outros problemas nas operações 

precedentes. 

 

Figura 4 - Exemplo de configuração em U. 

 

Fonte: Dailey (2003, p. 29). 

 

Para Adbullah (2003, p. 11), o arranjo físico celular permite aumentar o mix de 

produtos, pois oferece a flexibilidade de acomodar no processo as variadas necessidades dos 

clientes, agrupando produtos similares em famílias que podem ser fabricadas nos mesmos 



14 

equipamentos e na mesma sequência, utilizando o conceito de one-piece flow (fluxo de uma 

peça). No one-piece flow, uma unidade de determinado produto caminha pelo processo sem 

interrupções repentinas em um ritmo determinado em função das necessidades do cliente. 

Segundo o autor, esse tipo de arranjo também conduz: a redução de inventário, principalmente 

em processo (WIP); a redução do transporte e no manuseio de materiais; a melhor utilização do 

espaço; a redução do lead time; a melhoria da produtividade, flexibilidade e comunicação. 

 

2.1.4.4 Kanban 

 

A palavra Kanban, de origem japonesa, pode ser traduzido como “sinal” ou “cartão”. 

Ohno (1997, p. 47) define o Kanban como o método de operação utilizado pelo Sistema Toyota 

de Produção para atingir o Just in Time. O sistema Kanban utiliza cartões, contendo 

informações detalhadas sobre a coleta, transferência e produção.  (OHNO, 197, p. 46). 

O quadro Kanban pode ser disponibilizado para os operadores visualizarem os níveis 

de Kanban, observando as informações contidas nos cartões, indicando a necessidade ou não 

de produção ou ressuprimento. Além disso, os insumos necessários podem ser disponibilizados 

nas estações de trabalho e um supermercado é localizado na linha de montagem, de modo que 

os operadores possam alimentar suas estações conforme as peças são consumidas. Os cartões 

Kanban fornecem informações como quantidade de produção, tempo, método, quantidade de 

transferência ou de sequência, hora de transferência, destino, ponto de estocagem, equipamento 

de transferência, container, entre outros (OHNO, 1997, p. 47).  

O Kanban pode ser para reposição de estoques ou para a produção. Caso o cartão de 

reposição de estoque indique que o nível de estoque está abaixo do limite especificado, cabe à 

área de Logística Interna repor o supermercado com insumos, peças e componentes. Caso o 

cartão de produção indique seu nível mínimo, os operadores começam a produzir em lotes 

previamente definidos e calculados. Basicamente, este cartão funciona como um disparador de 

produção ou reposição de estoques, o qual é acionado conforme a demanda. Este é o motivo do 

sistema Kanban ser uma ferramenta do Just in Time. 

As regras básicas do Kanban são: mover o cartão Kanban somente quando o lote 

representado por este for consumido; não coletar insumos sem que o cartão permita; o número 

de peças produzidas ou coletadas deve ser igual à quantidade indicada pelo cartão; o Kanban 

deve sempre estar junto das peças; os processos precedentes devem produzir na quantidade que 

o processo subsequente consumiu e peças não conformes não podem ser enviadas para a etapa 

seguinte (DAILEY, 2003, p. 35). 
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2.1.4.5 Trabalho padronizado 

 

Para Sundar et al. (2014, p. 1880), o trabalho padronizado pode ser descrito como o 

conjunto de ferramentas de análise que resultam em Procedimentos Padrões de Operação, em 

inglês Standard Operating Procedures (SOP), os quais contêm as etapas do processo, 

sequências de trabalho, tempo de ciclo, entre outras informações (SUNDAR et al., 2014, p. 

1880). Basicamente, os SOPs representam a melhor maneira de executar determinado trabalho 

dentro do prazo. Segundo Dailey (2003, p. 30), o trabalho padronizado é o processo de 

documentar e padronizar as atividades ao longo da cadeia de valor. A implementação do 

trabalho padronizado basicamente consiste em identificar as melhores sequências para a 

execução das operações, documentá-las, distribuir as instruções nos postos de trabalho e treinar 

os colaboradores envolvidos. 

Seu objetivo, segundo Cruz (2013, p. 30), é diminuir a variabilidade de tempos em que 

o trabalho é executado, sem comprometer a qualidade dos produtos. Além disso, também 

auxilia na redução da variabilidade dos produtos, ou seja, permite que os produtos estejam em 

conformidade com as especificações através de processos de trabalho padronizados. 

Ainda segundo Cruz (2013, p. 30), padronizar as etapas e sequências dos processos de 

fabricação é uma das bases para o Kaizen, pois facilita a melhoria contínua, uma vez que é mais 

fácil avaliar e melhorar um conjunto de tarefas que estão sequencialmente distribuídas e 

determinadas do que atividades realizadas aleatoriamente. 

 

2.1.4.6 5S 

 

Modi e Thakkar (2014, p. 341) possuem uma definição simples para esta ferramenta 

do Lean Manufacturing: o 5S é uma técnica de organização do local de trabalho, auxiliando na 

criação e manutenção da eficiência e efetividade da área de trabalho. Dailey (2003, p. 23) afirma 

que os benefícios dessa metodologia de organização, limpeza e sustentabilidade do ambiente 

de trabalho são o sentimento de pertencimento do local de trabalho por parte dos trabalhadores 

e a melhoria na manutenção, produtividade, segurança e transparência.  

A sigla 5S é proveniente de cinco palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e 

Shitsuke, descritas a seguir. (DAILEY, 2003, p. 23) 

  



16 

• Seiri - Senso de Utilização 

▪ Os itens que não são usados no local de trabalho devem ser removidos e 

os que são frequentemente utilizados devem estar devidamente 

identificados. 

• Seiton - Senso de Ordenação 

▪ “Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar”. Todos os itens de 

produção e seus devidos locais de armazenamento devem estar 

claramente identificados.   

• Seiso – Senso de Limpeza 

▪ Manter o local de trabalho limpo é essencial para que os colaboradores 

se orgulhem de sua estação de trabalho.   

• Seiketsu - Senso de Saúde 

▪ É importante estabelecer padrões para organização e limpeza. Um 

momento específico do dia deve ser dedicado a esta tarefa.  

• Shitsuke - Senso de Autodisciplina 

▪ Internalizar os 4S por meio de treinamento, empoderamento, 

compromisso e disciplina.  

 

2.1.4.7 Gestão visual 

 

A gestão visual consiste em disponibilizar visualmente informações acerca dos 

processos produtivos e atividades diárias em uma maneira coerente, atualizando seu status 

quando for necessário (DAILEY, 2003, p. 25). Esta ferramenta auxilia a qualquer pessoa no 

local de trabalho saber qual a situação atual da atividade e o que deverá ser feito em seguida. 

Para Cruz (2013, p. 31) a gestão visual pode ser considerada um sistema de 

planejamento e controle do sistema produtivo, tendo como objetivo tornar o posto de trabalho 

mais simples e intuitivo, reduzindo ou evitando eventuais desperdícios. 

Dailey (2003, p. 25) afirma que essa forma de gestão é simples, sendo necessária a 

disponibilização de informações sobre o desempenho e metas dos processos produtivos, 

atualizando sua situação regularmente para representar o cumprimento ou não das tarefas em 

seus respectivos prazos. Devido a isso, é mais fácil identificar gargalos e atrasos nos processos, 

auxiliando na rápida intervenção. 
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2.1.4.8 Heijunka 

 

O nivelamento da produção ou Heijunka, em japonês, é definido por Dailey (2003, p. 

32) como “a estratégia de redistribuir o volume e mix de produção ao longo do tempo de modo 

a minimizar extremos”.  

Slack et al. (2018) apresentam o exemplo representado pela Figura 5 para explicar a 

diferença entre a programação convencional e nivelada. Se for necessária a produção do mix 

de produtos A, B e C no período de um mês, seriam calculados os lotes econômicos de produção 

(LEP) para cada um. Com a programação convencional, seriam produzidos grandes lotes para 

atender à demanda. Isso ocasiona altos custos de inventário, além de ociosidade de máquinas e 

operadores. 

 

Figura 5 - Programação convencional (lotes grandes). 

 

Fonte: Slack et al. (2018). 

 

Com a flexibilização da unidade produtiva, pode-se reduzir os LEPs de modo que um 

lote menor de cada produto seja completado em um dia, como é representado na Figura 6. A 

programação nivelada auxilia na redução de estoques intermediários e de produto acabado, 

além de evitar o esgotamento ou ociosidade da produção (DAILEY, 2003, p. 32). 
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Figura 6 - Programação nivelada (lotes pequenos). 

 
Fonte: Slack et al. (2018). 

 

2.1.4.9 Manutenção Produtiva Total (TPM) 

 

A Manutenção Produtiva Total (Total Productive Maintenance - TPM) consiste em 

um conjunto de estratégias para empoderar os colaboradores de modo que eles realizem, de 

forma autônoma, a manutenção dos equipamentos que utilizam (DAILEY, 2003, p. 24).  

Segundo Slack et al. (2018), a TPM objetiva eliminar a variabilidade em processos de 

produção, ocasionada pelo efeito e impacto de quebras não planejadas. Para isso, é necessário 

que todos os tipos de perdas sejam investigados de modo que a causa raiz seja devidamente 

atacada, melhorando a eficácia e desempenho das máquinas, conforme apresentado na Figura 

7. 

 

Figura 7 - Análise de perdas da TPM. 

 
Fonte: Slack et al. (2018). 
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Dailey (2003, p. 24) define cinco estratégias da TPM: desenvolver produtos que 

possam ser fabricados em máquinas já existentes na fábrica, desenvolver equipamentos e 

ferramentas fáceis de operar, mudar e manutenir, treinar colaboradores para operar e realizar a 

manutenção de máquinas, adquirir equipamentos que maximizem o potencial da produção e 

desenvolver um plano de manutenção preventiva que prolongue a vida útil da máquina. 

 

2.1.4.10 Takt time 

 

Esta ferramenta define a velocidade da linha de produção e os tempos de ciclo para 

todas as operações da produção (DAILEY, 2003, p. 31). O ritmo de montagem ou fabricação é 

determinado, utilizando a fórmula a seguir, onde T é o tempo disponível durante um período de 

produção, também denominado de ritmo de produção (takt time), dado em unidades por hora, 

e D é a demanda no período (DAILEY, 2003, p. 31). 

 

𝑇 =  
T

D
 (unidades por hora) 

 

Segundo Dailey (2003, p. 31), o takt time ajuda: a eliminar a perda por superprodução; 

permite um planejamento confiável e a produção sincronizada de produtos; oferecer um ritmo 

de produção estável; e ajuda a reduzir o WIP. 

 

2.1.4.11 SMED 

 

Segundo Dailey (2003, p. 26), a Single Minute Exchange of Dies – SMED é uma 

metodologia para redução de tempos de setups. Sua abordagem básica consiste em separar os 

setups internos e externos, definidos respectivamente como atividades que necessitam parar as 

máquinas e atividades que não necessitam de parada (SUNDAR, 2014, p. 1878).  

Seus benefícios, segundo Dailey (2003, p. 26), consistem em melhorar a flexibilidade 

para mudanças exigidas pelos clientes, priorizar lotes pequenos, reduzir inventários e os tempos 

de setup. 
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2.2 Arranjo físico 

 

Neste tópico é apresentado o conceito de arranjo físico, seus tipos e a metodologia para 

sua elaboração. 

 

2.2.1 Conceito  

 

Para Slack et al. (2018), “definir o arranjo físico é decidir onde colocar as instalações, 

máquinas, equipamentos e pessoal da produção”. Peinado e Graeml (2007, p. 201-202) afirmam 

que a necessidade de tomar decisões sobre arranjos físicos é justificada pela necessidade de 

expansão da capacidade produtiva, o elevado custo operacional de layouts inadequados, a 

introdução de nova linha de produtos, a melhoria do ambiente de trabalho, a economia de 

movimentos e a necessidade de alteração conforme mudanças ocorrem. 

Segundo Peinado e Graeml (2007, p. 201-202), o arranjo físico possui cinco princípios:  

 

• Segurança – os processos que oferecerem risco aos usuários não devem ser 

acessados por pessoas não autorizadas; 

• Economia do movimento – deve-se minimizar as distâncias percorridas pelos 

colaboradores; 

• Flexibilidade de longo prazo – deve ser possível mudar o arranjo físico sempre 

que for necessário; 

• Progressividade – o arranjo físico deve ter um sentido a ser percorrido, evitando 

cruzamentos e retornos; e 

• Uso do espaço – deve-se fazer o uso adequado do arranjo físico. 

 

A elaboração do arranjo físico é influenciada por diversos fatores: localização da 

fábrica, vias de acesso, restrições de regulamentos municipais, estaduais ou nacionais, espaços 

disponíveis, tipo de edifício, possibilidade de expansão ou adaptação, matéria-prima, produto, 

processo de produção, equipamentos, movimento de materiais e produtos, armazenamento, 

controle e manutenção, segurança, limpeza e higiene, serviços relacionados ao produto, 

capacidade e turnos de trabalho, mão de obra e meio ambiente (LEDIS, 2012). 

Slack et al. (2018) relacionam os tipos de processo aos tipos básicos de arranjo físico 

conforme Tabela 1, os quais serão descritos nos tópicos a seguir. 
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Tabela 1- Relação de tipos de processo e tipos de arranjo físico. 

Tipos de processo de manufatura Tipos básicos de arranjo físico Tipos de processo de serviço 

Processo por projeto 
Arranjo físico posicional 

Serviços profissionais  

Processo tipo jobbing 

 

Arranjo físico por processo 

 

Processo tipo batch Loja de serviços 

 

Arranjo físico celular 

 

Processo em massa 

Serviços de massa 

 

Arranjo físico por produto 

 

Processo contínuo 

 

 
Fonte: Slack et al. (2018). 

 

2.2.2 Tipos de arranjo físico  

 

Baseado em Slack et al. (2018) e Peinado e Graeml (2007), a seguir são apresentados 

os quatro tipos básicos de arranjo físico e exemplos ilustrativos. 

 

2.2.2.1 Arranjo físico posicional ou estacionário 

 

O arranjo físico posicional consiste na movimentação dos recursos de transformação 

(equipamentos, maquinários, pessoas etc.) no local do processamento, enquanto o item em 

processamento permanece estacionário (SLACK ET AL., 2018). Este tipo de arranjo físico é 

adequado para situações em que o produto é muito grande ou muito delicado para ser 

movimentado. Por exemplo, em construções de rodovias ou de aviões, conforme apresentado 

na Figura 8. 

 

Figura 8 - Exemplo de arranjo físico posicional. 

 

Fonte: Oliveira et al. (2006, p. 3). 
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Para Peinado e Graeml (2007, p. 228), as vantagens deste tipo de arranjo físico são a 

não movimentação do produto e a possibilidade de terceirização de todo o projeto ou parte dele. 

As desvantagens consistem na complexidade de supervisão de recursos humanos e físicos, a 

necessidade de áreas externas de apoio, como abrigos para funcionários, e a produção em 

pequena escala e com baixo grau de padronização. 

 

2.2.2.2 Arranjo físico por processo ou funcional 

 

O arranjo físico por processo, segundo Slack et al. (2018), possui como direcionador 

as necessidades e conveniências dos recursos transformadores. Todos os recursos de mesmo 

tipo e função permanecem agrupados em uma mesma área. 

Neste tipo de arranjo, processos similares ou com necessidades similares são 

localizados juntos uns aos outros. Como consequência, o produto ou cliente irão percorrer um 

roteiro de processo a processo, de acordo com a necessidade, podendo, assim, haver diversos 

roteiros. Isto torna o fluxo bastante complexo, uma vez que as movimentações acontecerão de 

acordo com os requisitos envolvidos para a finalização da operação (SLACK ET AL., 2018). 

Um exemplo é um setor de usinagem de uma fábrica, no qual o produto a ser fabricado passa 

por dois tornos diferentes e por último em uma fresadora. A Figura 9 apresenta um exemplo 

desse tipo de arranjo físico. 

 

Figura 9 - Exemplo de arranjo físico por processo em uma biblioteca. 

 
Fonte: Slack et al. (2018). 
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Segundo Peinado e Graeml (2007, p. 213-214), a vantagem desse tipo de arranjo físico 

é a flexibilidade para atender as mudanças de mercado e produzir produtos diversificados em 

quantidades variáveis ao mesmo tempo. A alteração do fluxo a ser seguido pelo produto é 

realizada em função da necessidade. Esse tipo de arranjo físico implica em um menor 

investimento em infraestrutura, pois quando se agrupa equipamentos que precisam de um 

sistema de exaustão, por exemplo, apena um sistema poderá servir a todas as máquinas. 

 

2.2.2.3 Arranjo físico celular 

 

Segundo Slack et al. (2018), o arranjo físico celular é aquele em que todos os recursos 

transformadores necessários para atender às necessidades imediatas de processamento de 

determinado recurso transformado encontram-se no mesmo local (célula). Os autores afirmam 

que este tipo de layout é uma tentativa de organizar a complexidade de fluxo que caracteriza o 

arranjo físico por processo. 

A célula em si pode ser arranjada segundo um arranjo físico por processo ou por 

produto. Por exemplo, a Figura 10 abaixo, a qual ilustra o arranjo celular de uma loja de 

departamentos em que os produtos são agrupados em células conforme seção (roupas femininas 

e masculinas) e dentro de cada célula, as peças são organizadas conforme tipo ou função. 

 

Figura 10 - Exemplo de arranjo físico celular. 

 

Fonte: Slack et al. (2018). 

 

As vantagens deste tipo de layout são o aumento da flexibilidade quanto ao tamanho 

de lotes por produto, a diminuição do transporte de material e a redução de estoques, tanto em 
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lotes quanto em processamento, devido à redução do tempo de espera. Já as desvantagens 

consistem no fato de que este arranjo é destinado especificamente a uma família de produtos, o 

que torna as células ociosas quando não há programação de trabalho (PEINADO e GRAEML, 

2007, p. 227). 

 

2.2.2.4 Arranjo físico por produto ou em linha 

 

Para Slack et al. (2018), o arranjo físico por produto envolve localizar os recursos 

produtivos transformadores segundo a melhor conveniência do recurso que será transformado. 

Neste caso, todos os produtos seguem o mesmo fluxo, sendo este o motivo pelo qual este tipo 

de arranjo também é chamado como arranjo físico em linha. 

Por ser claro e previsível, o layout por produto é fácil de controlar, uma vez que se 

sabe previamente exatamente o caminho que o recurso transformado vai percorrer. Um exemplo 

são as montadoras de automóveis, pois independente do modelo, a sequência dos processos 

básicos normalmente é a mesma, variando questões relacionadas ao tipo de material do banco, 

sendo este arranjo exemplificado pela Figura 11. 

 

Figura 11 - Exemplo de arranjo físico por produto. 

 
Fonte: Slack et al. (2018). 

 

Segundo Peinado e Graeml (2007, p. 203-205) as vantagens deste tipo de arranjo físico 

são a possibilidade de produção em massa com grande produtividade, a constância na carga de 

máquina e consumo de material ao longo da linha de produção e a facilidade do controle de 

produtividade. As desvantagens consistem na falta de flexibilidade da própria linha, a 

fragilidade a paralisações e subordinação a gargalos em processos precedentes, o alto 

investimento em máquinas, em que geralmente o grau de automatização deste tipo de arranjo é 

alto, além de gerar tédio nos operadores, por ser repetitivo. 
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2.2.3 Metodologias de elaboração de arranjo físico 

 

Este tópico foi dividido de acordo com as metodologias para elaboração de arranjo 

físico identificadas na literatura. As informações apresentadas nesse item foram baseadas em 

Alex (2010), Favaretto et al. (2011), Marodin e Saurin (2007), Muther et al (2008), Silva e 

Rentes (2012), Slack et al (2018) e Werner et al. (2017). 

 

2.2.3.1 Planejamento Sistemático de Layout (SLP) 

 

A metodologia SLP foi desenvolvida por Muther et al (2008) e possui grande 

aplicabilidade no planejamento e no replanejamento de layout. Segundo o autor, o SLP é 

composto por um conjunto de fases, um modelo de procedimentos e uma série de convenções 

para identificação, avaliação e visualização dos elementos e das áreas envolvidos no 

planejamento de um arranjo físico. A seguir são descritas as fases que compõem o SLP 

(WERNER et al. 2017, p. 92). 

 

• Fase I - localização: define a área onde será instalado o layout, podendo ser 

uma área existente no caso de novo layout ou ser uma nova área; 

• Fase II - arranjo físico geral: fase de elaboração do macro layout, também 

denominado layout de blocos, apenas estabelece a inter-relação dos setores; 

• Fase III - arranjo físico detalhado: consiste no posicionamento específico dos 

equipamentos em cada setor, como resultado apresenta uma planta baixa ou 

maquete; 

• Fase IV - implantação: fase para executar o planejado alocando equipamentos 

em locais específicos previamente atribuídos. 

 

Para as fases II e III existe um modelo de procedimentos, conforme apresentado na 

Figura 12.  
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Figura 12 - Modelo de procedimentos do SLP. 

 
Fonte: Werner et. al. (2017, p. 92) 

 

A descrição de cada procedimento de acordo com Alex (2010, p. 33-37) e Werner et 

al. (2017, p. 93-99) é apresentada na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Descrição das etapas do Sistema de Procedimentos SLP. 

 
Fonte: Adaptado de Alex (2010, p. 33-37) e Werner et al. (2017, p. 93-99). 

 

2.2.3.2 Modelo de Manufatura Celular (MMCel) 

 

O modelo MMCel é definido por Marodin e Saurin (2007, p. 68) como uma forma de 

organização de trabalho não limitada somente ao planejamento de arranjo físico, mas incluindo 

todo o planejamento do sistema sociológico (usuários de layout) e técnico (processos, 

atividades e equipamentos) envolvido em seu funcionamento. 

O modelo possui quatro etapas. A primeira consiste na identificação da família de 

produtos, onde é construída uma matriz de produtos e processos, representando os produtos 

fabricados nas colunas e os processos produtivos e equipamentos contidos no arranjo físico nas 

linhas. Com base nesta matriz, é utilizado o método de avaliação de eficiência de agrupamento 

de modo a identificar se o arranjo atual pode ser considerado um arranjo celular e assim, 

prosseguir no modelo MMCel (MARODIN e SAURIN, 2007, p. 73-77). 

Na segunda etapa são avaliados os fatores críticos, analisando sua interação entre os 

elementos tempo, espaço e informação, segundo Marodin e Saurin (2007, p. 73-77). Nessa etapa 

Etapa Descrição

Análise P, Q, R, S T e 

Atividades

Coleta de dados: volume de produtos (P), quantidade de lotes (Q), rota (R), 

equipamentos de suporte (S) e tempos de setup, movimentação e das atividades (T).

Fluxo de materiais

É definida a intensidade de fluxo de um produto entre equipamentos. São analisados 

o volume mensal, quantidade de transporte e roteiro de produtos. Baseado na 

sequência de processamento, os produtos são agrupados em famílias de modo a 

encontrar os que percorrem a maior distância.

Inter-relações de 

atividades

As atividades são analisadas quanto sua importância, classificando-as em A, E, I, O 

e U, em que A representa a mais importante e U a menos importante. Esta análise é o 

input para ser realizado o diagrama de inter-relações.

Diagrama de inter-relações
Trata-se de uma análise quantitativa que auxilia a posicionar os equipamentos 

considerando a frequência do fluxo dos produtos, métrica calculada na etapa 02.

Espaço necessário e 

disponível

É medido o espaço disponível e necessário para os equipamentos e seus recursos 

auxiliares, como painéis de controle, instalações elétricas, operadores, entre outros. 

A utilização de espaço é medida em termos de área do equipamento por unidade de 

espaço disponível.

Diagrama de inter-relações 

de espaços

Trata-se de uma concepção inicial do layout, com as exatas dimensões do espaço e 

equipamentos. Se objetivo é tentar elaborar o arranjo físico final. Os equipamentos 

com a maior intensidade de fluxo devem ser localizados juntos uns dos outros.

Considerações de 

mudanças

Os operadores e usuários do layout devem ser entrevistados e suas necessidades 

consideradas. Devem ser analisadas questões relativas à ergonomia e à qualidade 

de vida.

Limitações práticas
Cada necessidade e sugestão pode possuir uma limitação prática que deve ser 

igualmente analisada para a elaboração do arranjo físico.

Avaliação

Ao final, todas as alternativas de arranjo físico devem ser analisadas. Muther (1978) 

determina 03 maneiras para esta avaliação: balanceamento das vantagens e 

desvantagens, avaliação da análise de fatores e comparação e justificação de 

custos.

Sistema de Procedimentos SLP
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são definidos os fatores críticos e analisados sua influência nos três elementos citados e 

atribuídas notas em que o 0 representa inexistência de influência, 1 – fraca, 2 – média e 3 – 

forte influência. 

A terceira etapa realiza a classificação em relação aos princípios e consiste em 

classificar a intensidade de cada um dos três elementos e suas interações com os fatores críticos. 

Se o grau de intensidade resultante for menor que 65%, o arranjo é deficiente em um dos três 

elementos. Ao final, o arranjo é classificado em Virtual Latente (deficiente em tempo e espaço); 

Virtual (deficiente em espaço); Física Latente (deficiente em informação e ou tempo); ou uma 

Célula Física Real (MARODIN e SAURIN, 2007, p. 73-77). 

Na última etapa são propostas melhorias. Caso o arranjo seja classificado como uma 

célula física real, o objetivo será melhorar seu desempenho. Caso contrário, segundo Marodin 

e Saurin (2007, p. 73-77), o primeiro passo é formar uma equipe, para então formar uma tabela 

com os fatores críticos deficientes, os problemas e melhorias identificados. Em seguida, um 

cronograma é estabelecido para implementar as ações de melhoria. 

 

2.2.3.3 Proposta de Slack & Chambers 

 

A proposta de metodologia para elaboração de arranjo físico de Slack et al (2018) 

consiste em identificar qual o tipo de processo da organização em estudo. Para os autores, o que 

dita o tipo de processo é a característica de volume-variedade, conforme Figura 13. Em casos 

em que a organização se encaixe em mais de um tipo, a importância dos objetivos de 

desempenho da operação influencia a decisão. 

 

Figura 13 - Relação volume-variedade. 

 

Fonte: Slack et al. (2018). 
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Após a identificação do tipo de processo, através da Tabela 1 pode ser definido o tipo 

de arranjo físico e então, iniciar a elaboração detalhada do mesmo, de acordo com a Figura 14. 

Nesta última etapa, é determinado o posicionamento de todos os recursos de transformação. 

 
Figura 14 - Proposta de Slack & Chambers. 

 
Fonte: Slack et al. (2018). 

 

2.2.3.4 Proposta de Favaretto et al. 

 

A proposta de Favaretto et al. (2011, p. 53-56) consiste em quatro etapas, onde em 

cada uma delas são realizadas determinadas atividades, sendo representadas pela Figura 15. 

Inicialmente, ocorre o mapeamento dos processos e avaliação atual, em que há o levantamento 

de dados da empresa. Dessa forma, realiza-se o histórico das quantidades dos produtos 

comercializados no período de 12 meses, indicado pelo autor, e define-se a família de produtos 

para a elaboração do layout. 

Em seguida, deve ser utilizado software para representação do arranjo físico atual da 

organização, o qual deve possuir as plantas, fluxos e distâncias do layout. Por fim, para realizar 

o mapeamento do processo atual, os processos produtivos devem ser analisados para que o 

estudo de tempos e movimentos seja feito, determinando o tempo de ciclo total para o 

processamento dos produtos. 
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Figura 15 - Proposta de Favaretto et al. 

 
Fonte: Favaretto et al. (2011, p. 54). 

 

Na segunda etapa são selecionadas as ferramentas para aplicação de novo modelo de 

layout, podendo ser, por exemplo, as da Produção Enxuta. Na terceira etapa, é simulado o 

arranjo físico para a família de produtos com maior expressividade financeira para a empresa. 

Utilizam-se os dados do VSM para estudar os valores do cenário futuro. Por fim, na quarta 

etapa há a comparação dos arranjos simulados e a implementação do o modelo proposto. 

 

2.2.3.5 Proposta de Silva e Rentes 

 

A metodologia proposta por Silva e Rentes (2012, p. 533-540) para elaboração de 

arranjos físicos consiste em três grandes etapas e em cada uma delas, uma série de ações são 

realizadas. 

Na primeira etapa é realizado o levantamento da situação atual que consiste em: 

 

• Levantar os produtos fabricados na empresa; 

• Definir os produtos best sellers (maior representatividade financeira); 

• Identificar as semelhanças entre os produtos e processos (por frequência e 

volume de demanda e por tempo de ciclo de produto); 

• Formar famílias de produtos com base nos princípios de semelhanças adotados; 

• Identificar as famílias de componentes; 
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• Levantar o layout atual das instalações; 

• Traçar o diagrama de espaguete; 

• Construir o mapa da situação atual; 

• Quantificar as distâncias físicas percorridas; e  

• Realizar a análise crítica da situação atual. 

 

Na segunda etapa é desenvolvido o projeto da situação futura. As ações realizadas 

nessa etapa são: 

 

• Fazer o VSM da situação futura; 

• Identificar no VSM os loops (partes de todo o processo produtivo, o qual é 

dividido para facilitar a análise) de implantação; 

• Selecionar um loop para iniciar o projeto do layout; e 

• Verificar se o loop é bem comportado.  

 

Para ser bem comportado, os tempos de ciclo de um mesmo item devem ser semelhantes, 

não deve existir refluxo (fluxo unidirecional), deve existir uma alta confiabilidade de processo, 

os equipamentos compartilhados com outras famílias devem ser passíveis de duplicação e a 

demanda deve ser alta. 

Caso o loop seja comportado, as ações posteriores são: 

 

• Fazer a análise de capacidade com base no conceito de takt time; 

• Dimensionar a quantidade de recursos para o loop; 

• Dimensionar espaço para estoques e supermercados de produto acabado; 

• Verificar se é possível fazer FIFO (first in first out – em português, primeiro a 

entrar primeiro a sair) sem estoques intermediários.  

 

Caso seja possível, deve-se utilizar o conceito de celular e projetar módulo de loop, 

indicando os recursos restritivos internos/supermercados, fixar o módulo projetado como um 

building block (layout do loop em análise) e verificar se o módulo projeto é satisfatório.  

Caso contrário, deve-se localizar e dimensionar espaço para pulmões de peças 

necessários entre os recursos produtivos antes de projetar o módulo. 
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Se o loop não for bem comportado, deve-se antes fazer a análise de capacidade com 

base no conceito de Tempo de Processo Total (tempo necessário para produzir todos os tipos 

de peças de um determinado VSM) e então realizar as etapas considerando que não é possível 

fazer FIFO sem estoques. Além disso, nesta etapa também é importante fazer o diagrama de 

espaguete entre os building blocks, levantar a distância percorrida pelos fluxos de peças e 

produtos e por fim, fazer a análise das alternativas de layout indicando as vantagens e 

desvantagens. 

Na última etapa, de implantação e acompanhamento, há o planejamento da mudança 

utilizando o conceito de Kaizen, a definição das ações e da equipe de mudança, a implantação 

das ações, o acompanhamento para estabilização das mudanças, a definição das medidas de 

desempenho e por fim, a medição dos resultados. 

 

2.3 Arranjo físico e sua relação com o Lean Manufacturing 

 

Com base na literatura analisada foi elaborada a matriz apresentada na Figura 16, 

classificando as principais ferramentas do Lean em relevância ao tema e questão central do 

presente projeto. 

 
Figura 16 - Matriz de relevância de ferramentas do Lean Manufacturing. 

Ferramenta 
Relevância 

Forte Média Baixa 

5S x     

Arranjo celular x     

Heijunka     X 

Gestão visual   X   

Kaizen   X   

Kanban X     

Manutenção Produtiva Total     X 

Mapeamento de fluxo de valor X     

SMED     X 

Takt time     X 

Trabalho padronizado   X   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que as ferramentas 5S, arranjo celular, Kanban e mapeamento de fluxo de 

valor possuem relevância forte ao tema, porque impactam diretamente na elaboração do arranjo 

físico de uma organização, já que influenciam na disposição dos recursos de transformação. As 

ferramentas gestão visual, Kaizen e trabalho padronizado possuem relevância média porque 
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influenciam através de procedimentos, documentações e painéis visuais. As ferramentas 

heijunka, manutenção produtiva total, SMED e takt time possuem relevância baixa porque 

influenciam indiretamente no posicionamento dos recursos transformadores. 

Assim como foi realizada a matriz de relevância representada na Figura 15, Matt et al. 

(2013, p. 423) desenvolveram a matriz apresentada na Figura 17, baseados nas conclusões de 

diversos autores e nas entrevistas com pequenas organizações e especialistas em consultoria em 

Lean Manufacturing. 

 

Figura 17 - Tipos de ferramentas de Lean Manufacturing relacionados ao tamanho da organização. 

 

 
Fonte: Adaptado de Matt et al. (2013, p. 423). 
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Uma das únicas observações dos autores é o fato de que muitas destas ferramentas 

foram desenvolvidas em grandes organizações, o que não necessariamente é aplicável em 

pequenas e médias empresas. 

Sendo assim, podemos observar que o FIFO, ferramenta utilizada para controlar o 

fluxo de inventário, é a única aplicável a qualquer organização, independentemente do tamanho. 

O arranjo celular, a otimização da cadeia de suprimentos, o mapeamento de fluxo de 

valor e o design das estações de trabalho são aplicáveis desde pequenas a grandes organizações. 

Pode-se explicar que em micro empresas estas ferramentas não agregam tanto valor devido ao 

fato da infraestrutura ser pequena e de fácil controle, não sendo necessária a aplicação destes 

métodos. 

Para organizações de médio a grande porte, softwares de simulação para a análise de 

possíveis alterações no fluxo de trabalho, arranjo físico e para o balanceamento da produção, 

assim como o conceito de one-piece-flow são mais aplicáveis. Igualmente, pode-se explicar 

pelo tamanho da empresa, uma vez que estas ferramentas evitam a interrupção dos processos, 

o que em organizações de porte maior o atraso em suas entregas geraria mais impacto devido 

ao tamanho maior de demanda. 

Silva (2009, p. 67-68) desenvolveu uma análise dos diferentes modelos de layouts de 

acordo com características da Produção Enxuta. Como critérios de análise, o autor utilizou os 

que seguem abaixo e são apresentados na Figura 18, classificando os tipos de arranjos físicos 

em alto, médio e baixo de acordo com cada critério. 

 

• Movimentação – um dos sete desperdícios, deve ser eliminado na elaboração 

do arranjo físico; 

• Fluxo contínuo – um fluxo contínuo e unitário de peças depende, dentre outros 

fatores, da proximidade dos equipamentos produtivos e recursos necessários; 

• Gestão visual – todos os mecanismos e recursos utilizados nos processos 

produtivos devem estar visíveis e aparentes de modo a facilitar sua 

administração e controle; 

• Flexibilidade – o arranjo físico deve permitir que a empresa consiga se adequar 

rapidamente às mudanças de mercado; 

• Estoques – a distância física entre as máquinas deve ser reduzida de modo a 

auxiliar no fluxo contínuo, redução de tempos de espera e consequentemente, 

dos estoques intermediários; 
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• Qualidade – quando os recursos são arranjados de maneira que possibilite o 

fluxo contínuo e ininterrupto das peças, a detecção de defeitos é mais rápida, 

uma vez que a peça da atividade precedente é imediatamente passada à 

atividade seguinte; 

• Utilização de mão de obra multifuncional – importante para a motivação, além 

de evitar a monotonia e repetitividade das atividades, a multifuncionalidade 

dos operadores é alcançada de acordo, também, com a elaboração de arranjos 

físicos; e 

• Nível de complexidade de programação da produção – está relacionado com a 

complexidade do fluxo de processo: se o arranjo físico está mal elaborado, a 

programação da produção é dificultada. 

 
Figura 18 - Análise dos diferentes modelos de layouts sob a ótica da Produção Enxuta. 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2009, p. 72). 

 

De acordo com a análise apresentada na Figura 18, o arranjo físico celular é o que mais 

se aproxima dos conceitos do Lean Manufacturing, apesar de possuir desvantagens e 

limitações. Entretanto, não existe um tipo de layout ideal a ser implementado. A escolha deve 

ser feita de acordo com o contexto da organização, tipo de processo, de produto e outros 

parâmetros a serem analisados. 

Sendo assim, este capítulo apresentou os resultados da revisão de literatura, no que 

tange conceitos do Lean Manufacturing e Arranjo Físico, seus tipos, ferramentas e 

metodologias. No capítulo a seguir, são apresentadas a unidade de análise e procedimentos para 

a revisão de literatura e pesquisa de campo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nos próximos itens é apresentada a unidade de análise, os procedimentos para revisão 

de literatura e para a pesquisa de campo.  

 

3.1 Unidade de análise 

 

A unidade de análise trata-se de uma multinacional alemã fundada em 1945 e presente 

em mais de 50 países atuando no ramo de soldagem e corte. Desde 1990 possui fábrica na 

cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro e como líder de mercado, oferece tochas de solda 

MIG/MAG, TIG e robô, tochas de corte e solda plasma e laser, além de consumíveis e 

acessórios. 

Sua planta no Brasil possui em sua fábrica os setores de montagem, embalagem, 

reforma e usinagem, bem como departamentos de Logística, Suporte à Produção e 

Planejamento e Controle da Produção (PCP). Dividida em dois pavimentos, os setores de 

usinagem e embalagem, bem como o Almoxarifado encontram-se no primeiro piso e o setor de 

montagem no segundo, sendo necessário o transporte de produtos, peças e componentes através 

de um elevador industrial. 

O setor de montagem apresenta como característica placas de identificação que 

dividem a área entre as três linhas de produtos – tochas MIG/MAG, TIG e cabos robô. 

Entretanto, com o atual arranjo físico foram identificados os seguintes pontos: 

 

a) Apesar de indicado em placas, o layout não está plenamente organizado por 

linhas de produto; 

b) Para a fabricação de alguns produtos, existe a necessidade de deslocamento 

entre os dois lados da linha de montagem, devido ao item citado anteriormente;  

c) A empresa possui em andamento o projeto de implantação de kanban na linha 

de montagem, o que irá aumentar o fluxo de pessoas devido ao abastecimento 

dos supermercados; 

d) Foi identificado através de projeto de cronoanálise que os tempos efetivos de 

montagem estão de acordo com os tempos registrados no sistema ERP 

(Enterprise Resource Planning) da empresa, entretanto o tempo total de 

produção é acrescido em 28% por tempos de movimentação, havendo relação 

com o arranjo físico atual; 
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e) Devido ao fato exposto acima, os tempos de movimentação impactam 

negativamente nos indicadores de produtividade; e 

f) A linha de montagem possui algumas ferramentas Lean parcialmente 

aplicadas, como o 5S e o próprio Kanban, havendo o interesse de implementar 

plenamente as ferramentas mais adequadas ao processo produtivo e contexto 

da organização. 

 

A empresa está atuando em pequenos projetos de melhoria em relação à logística e 

desenvolvimento de novos dispositivos para fabricação de produtos, os quais fazem parte do 

projeto maior que será o arranjo físico baseado nos princípios Lean. 

 

3.2 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

Os procedimentos utilizados na revisão de literatura foram baseados no modelo de 

revisão de literatura sistemática (CAUCHICK-MIGUEL, 2018) composto por cinco etapas: 

busca, organização e seleção, leitura, anotação e análise crítica e redação. 

 

3.2.1 Busca 

 

Na etapa de busca, foram utilizadas como ferramentas para a realização da pesquisa 

na literatura as bases de dados Google Acadêmico, Web of Science e Portal Periódicos Capes. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: 

 

• Arranjo físico; 

• Layout; 

• Lean manufacturing; 

• Cellular manufacturing; 

• Facility layout; e 

• Produção enxuta. 

 

Para a busca na base Web of Science, foi identificada a necessidade de utilização da 

palavra-chave “facility layout”, uma vez que ao utilizar apenas “layout” ou arranjo físico não 

resultava em publicações pertinentes ao tema. 
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3.2.2 Organização e seleção 

 

Na etapa subsequente, a de organização e seleção, os artigos e publicações encontrados 

no processo anterior foram organizados e selecionados quanto sua relevância em relação às 

questões específicas definidas previamente. 

 

3.2.3 Leitura, anotação e análise crítica 

 

Após a organização e seleção, os documentos foram lidos e anotações foram feitas de 

modo a auxiliar na redação do presente relatório. 

 

3.2.4 Redação 

 

Por fim, foi realizada a etapa da redação com o objetivo de responder às questões 

relativas à pesquisa bibliográfica. O relatório foi redigido correlacionando as considerações dos 

autores. 

 

3.3 Procedimentos para a pesquisa de campo 

 

A pesquisa deste estudo classifica-se como estudo de caso que segundo Yin (2001, p. 

17) representa a estratégia mais adequada quando se colocam questões do tipo "como" e "por 

que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

Os procedimentos de coleta de dados determinados por Yin (2001, p. 119) foram 

aplicados no estudo e foram utilizadas três fontes de evidências principais. Por isso, pode-se 

classificar este trabalho como estudo de caso exploratório, onde por meio de análise 

documental, entrevistas e observações pode-se determinar o cenário atual, propor melhorias e 

simular o cenário futuro. 

Os dados foram coletados em entrevistas orais com colaboradores do setor de 

montagem, assim como o departamento de PCP, Logística, Suporte à Produção e Gerência 

Industrial. Também foram coletados dados em documentos e bancos de dados empresa, assim 

como em observações feitas em visitas à organização. 

Deste modo, neste capítulo foram apresentados os procedimentos utilizados para a 

revisão de literatura e pesquisa de campo, bem como o detalhamento da unidade de análise, as 
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situações causadas pelo atual arranjo físico e os fatores relacionados. A seguir, no quarto 

capítulo, os resultados do estudo de caso. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Avaliação e seleção da metodologia de elaboração de arranjo físico 

 

Para avaliar as metodologias de elaboração de arranjo físico e selecionar a mais 

relevante para ser utilizada na unidade de análise, foi utilizada uma matriz de relacionamento 

adaptada de Hofmeister (1995), cujos critérios são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Critérios de avaliação e descrições. 

 
Fonte: Adaptado de Töbe (2014, p. 4-5). 
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Para quantificar o grau de relacionamento das metodologias de elaboração de arranjo 

físico com os critérios definidos foi utilizada a escala padrão apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Escala de grau de relacionamento. 

 

Fonte: Hofmeister (1995, p. 57-78). 

 

Após a pesquisa bibliográfica foram identificadas 16 metodologias para elaboração de 

arranjos físicos, em que suas ocorrências em três bases de dados foram contabilizadas na Tabela 

5. 

 

Tabela 5 - Quantidade de ocorrências de metodologias para elaboração de arranjos físicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As metodologias com o maior percentual de ocorrência e com grau de relacionamento 

moderado ou forte em relação ao critério I foram selecionadas e avaliadas (vide Tabela 6). 

 

  



43 

Tabela 6 - Resultado da avaliação das metodologias para elaboração de arranjos físicos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Considerando o resultado da avaliação, a metodologia desenvolvida por Muther et al 

(2008), o Planejamento Sistemático de Layout (SLP) foi a metodologia selecionada para 

direcionar o replanejamento do arranjo físico da linha de montagem da unidade de análise. 

 

4.2 SPL aplicado à linha de montagem da indústria de solda 

 

A aplicação na linha de montagem da unidade de análise utilizou as nove etapas da 

metodologia SLP, acrescida de três etapas relacionadas aos princípios do Lean Manufacturing, 

seguindo o fluxograma apresentado na Figura 19, onde as atividades acrescentadas estão 

destacadas com linhas tracejadas. 
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Figura 19 - SLP e Lean Manufacturing. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A primeira etapa adicionada foi a elaboração do VSM referente ao arranjo físico atual. 

A segunda etapa incluída foi a definição do tipo de layout e ferramentas do Lean Manufacturing 

que auxilia na proposição do novo arranjo físico para a linha de montagem. A terceira etapa 

incluída foi a elaboração do VSM referente ao arranjo físico da situação proposta. 

Com as informações coletadas foi elaborado o projeto de melhoria, utilizando a matriz 

5W2H, para implantação das melhorias sugeridas e que é apresentada na Tabela 7. 
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4.2.1 Análise P, Q, R, S e T 

 

A análise P, Q, R, S e T consiste na coleta de dados relativos ao volume de produtos 

(P), quantidade de lotes (Q), rota (R), equipamentos de suporte (S) e tempos de setup, 

movimentação e das atividades (T). Para esta análise, foram levantadas todas as tochas de solda 

montadas na indústria em questão bem como a demanda dos últimos três anos, ordenando-as 

pelas de maior a menor produção.  

Após a ordenação das tochas de maior para menor demanda, foram selecionadas as 

três primeiras tochas standard, ou seja, primárias no mix de produtos da empresa, as quais 

seguem na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Priorização de tochas com maior demanda. 

DESCRIÇÃO 
VOLUME 

MENSAL 
LOTE 

TEMPO 

MOVIMENTAÇÃO 

TEMPO 

MONTAGEM 

TOCHA TIG 3,5M 

13MM  
84 31 1,50 5,00 

TOCHA TIG 3,5M 61 31 1,50 5,00 

TOCHA MIG/MAG 

3M 
23 0 2,00 5,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tocha MIG/MAG não possui lote definido, pois as Ordens de Produção (OP) são 

geradas em quantidades específicas para atendimento do ponto de pedido desta linha de 

produtos da empresa. O tempo de movimentação utilizado é proveniente de projeto realizado 

anteriormente na organização, o qual consistiu na cronoanálise de tempos de produção de 

determinados modelos de tocha. Entretanto, este tempo considera não somente os 

deslocamentos dos operadores para a montagem efetiva das tochas, como também tempos de 

organização da estação de trabalho. Os tempos de montagem foram coletados através do sistema 

ERP da empresa. 

Para essas tochas foram levantados os equipamentos de suporte e rota percorrida de 

modo a finalizar a montagem (vide Tabela 9). Vale ressaltar que componentes utilizados na 

montagem de tochas são considerados como pré-montagem. 
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Tabela 9 - Rotas e equipamentos e suporte de tochas priorizadas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As rotas de ambos os modelos são iguais, pois a montagem das tochas, em sua 

essência, é similar, diferindo apenas em componentes uma vez que são aplicadas a processos 

de soldagem diferentes. A montagem de tochas TIG possui menos equipamentos de suporte 

comparada às tochas MIG/MAG, pois há somente uma pré-montagem, fato evidenciado no 

fluxograma apresentado no tópico a seguir. 

 

4.2.2 Fluxo de materiais 

 

Uma vez analisado o volume mensal e roteiro de produtos na etapa anterior, o 

agrupamento dos produtos em famílias considerou as duas linhas de produtos – linha 

MIG/MAG e TIG. A linha de montagem destas tochas localiza-se no segundo pavimento da 

fábrica e possui em andamento a implementação do kanban, em que os insumos se encontram 

disponíveis nos supermercados, mas não ainda nas estações de trabalho. Além disso, o arranjo 

físico atual conta com a ferramenta 5S implementada em sua plenitude. 

De modo a definir a intensidade de fluxo dos componentes das tochas e das mesmas 

entre equipamentos, bem como a quantidade de transporte, foi elaborado o diagrama de 

espaguete a partir do mapeamento do fluxo de pré-montagem e montagem para cada uma das 

linhas de produtos. 

MODELO/ ITEM ROTA EQUIPAMENTOS DE SUPORTE

TIG

1 - Impressão de OP e empenho - pré montagem

2 - Coleta de materiais para pré montagem (kanban)

3 - Pré-montagem

4 - Armazenamento dos componentes prontos na prateleira 

de kanban

5 - Impressão de OP e empenho - montagem

6 - Coleta de materiais para montagem (kanban)

7 - Montagem e teste

8 - Embalagem de tochas

9 - Dispor as tochas na área de produto acabado

1 - Dispositivo para cortar cabo

2 - Prensa

3 - Parafusadeira

4 - Teste continuidade

5 - Fluxômetro

6 - Ferramentas em geral

7 - Carrinho de movimentação

MIG/MAG

1 - Impressão de OP e empenho - pré montagem

2 - Coleta de materiais para pré montagem (kanban)

3 - Pré-montagem

4 - Armazenamento dos componentes prontos na prateleira 

de kanban

5 - Impressão de OP e empenho - montagem

6 - Coleta de materiais para montagem (kanban)

7 - Montagem e teste

8 - Embalagem de tochas

9 - Dispor as tochas na área de produto acabado

1 - Dispositivo para cortar guia

2 - Dispositivo para decapar guia

3 - Prensa

4 - Dispositivo de dobra de pescoço

5 - Dispositivo para cortar monocabo

6 - Dispositivo para fixação do plug

7 - Dispositivo para fixação do pescoço

8 - Parafusadeira

9 - Teste continuidade

10 - Fluxômetro

11 - Ferramentas em geral

12 - Carrinho de movimentação
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O fluxo representado pela Figura 20 para a montagem de tochas MIG/MAG consiste, 

primeiramente, na impressão de OPs pelo departamento de PCP para a pré-montagem de 

componentes a partir da necessidade de produção, gerada pelo sistema ERP. A empresa está 

em fase de implantação do projeto OLE (Overall Labor Effectiveness), em que consiste em 

disponibilizar tablets aos operadores de modo que nos mesmos sejam visualizadas as OPs, 

desenhos e instruções de trabalho necessários às montagens, eliminando a necessidade de 

impressão. 

Em seguida, cabe o departamento de PCP entregar as OPs aos colaboradores para que 

eles coletem os insumos necessários e realizem a pré-montagem da guia, monocabo, plug KZ2 

e pescoço da tocha. Após finalizados, a guia e monocabo são armazenados nos suportes e o 

plug KZ2 e o pescoço no supermercado kanban.  

De modo a gerar saldo disponível dos componentes montados no sistema, as OPs 

precisam ser direcionadas ao departamento de logística para encerramento delas no sistema. A 

partir do saldo disponível, o ERP gera a necessidade de produção das tochas, o departamento 

de PCP imprime novamente as OPs e as entrega aos colaboradores. 

Para a montagem das tochas, é necessário que sejam coletadas as guias e monocabos 

nos suportes, além dos demais componentes no supermercado. Após a montagem, as tochas são 

testadas na própria estação de trabalho e em seguida são levadas a uma outra bancada para a 

embalagem e, enfim, há a disposição na área de produto acabado. 
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O fluxo representado pela Figura 21 para a montagem de tochas TIG é similar ao da 

MIG/MAG, exceto pelo fato de que há somente uma pré-montagem, a de cabos de corrente, os 

quais, após montados, são armazenados em suportes.  

A partir dos fluxogramas, o diagrama de espaguete foi elaborado de modo a visualizar 

a quantidade de transporte para a montagem das tochas. A implantação do kanban na linha de 

montagem leva em consideração quatro supermercados e para cada um dos mesmos há 

contêineres de cores específicas, seguindo os princípios da gestão visual, as quais seguem 

abaixo. 

 

• MIG/MAG – azul; 

• TIG – verde; 

• Robô – vermelho; e 

• Monocabo – amarelo. 

 

Sendo assim, as cores selecionadas para o diagrama de espaguete para as linhas 

MIG/MAG e TIG seguiram os critérios já utilizados pela empresa.  
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Pode ser observado na Figura 22 que o fluxo para a montagem de tochas MIG/MAG 

é mais intenso comparado às tochas TIG devido a quantidade de pré-montagens exigidas. Outro 

fator verificado é a necessidade do departamento de PCP em entregar as OPs aos operadores 

em suas estações de trabalho, intensificando a quantidade de transporte. 

 

4.2.3 VSM – situação atual 

 

Nesta etapa adicionada à metodologia, foi elaborado o VSM da situação atual com o 

objetivo de o utilizarmos como parâmetro de comparação para o arranjo físico proposto. Para 

o desenvolvimento do VSM, foi utilizado o segundo como unidade de medida e a legenda 

representada pela Tabela 10 para os símbolos. 

 

Tabela 10 - Legenda do VSM. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O VSM para tochas MIG/MAG, representado pela Figura 23, se inicia com a geração 

de necessidades de compras pelo sistema ERP, uma vez que os insumos são consumidos através 

de OPs. Considera-se o tempo médio de 86.400 s (24h) para o recebimento da carga, 

conferência de quantidades, lançamento de notas fiscais no sistema e armazenamento no 

almoxarifado. Este tempo não foi contemplado no cálculo de lead time, uma vez que não está 

diretamente ligado à montagem. Após isso, considera-se o tempo de 1.200 segundos (20 min) 

para o acesso ao sistema pelo departamento de PCP de modo a gerar as OPs e o acesso no 

servidor da empresa aos desenhos dos componentes a serem montados.  
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Os tempos padrões de montagem disponíveis no sistema ERP da empresa foram 

incluídos como tempos de valor agregado, sendo que os de valor não agregado foram 

cronometrados, exceto as atividades de “Impressão OP” e suas anteriores, as quais foram 

estimadas considerando a média de tempo investido pelo departamento de PCP e Logística para 

realização de tarefas descritas acima. Especificamente para a atividade de “Impressão OP”, 

considerou-se 6 segundos por folha impressa.  

Por fim, o processo logístico cujo tempo é de 3.600 segundos (1h), considera-se o 

tempo necessário para registrar o encerramento da OP de montagem de tocha no sistema pelo 

departamento de logística, a movimentação das tochas para o primeiro andar da fábrica, a 

preparação das mesmas pelo setor de expedição e, enfim, o despacho através de transportadoras 

a distribuidores e clientes finais. Este tempo também não foi contemplado no cálculo de lead 

time, uma vez que não está diretamente ligado à montagem. 

De modo a tornar claro o mapeamento realizado, seguem abaixo as movimentações 

consideradas nas seis setas que indicam a “produção empurrada”: 

 

• 1ª seta: acesso ao sistema e ao servidor para geração de OPs e identificação de 

desenhos, respectivamente; 

• 2ª seta: disponibilização das OPs aos operadores em suas estações de trabalho 

pelo departamento de PCP; 

• 3ª seta: acesso ao sistema e ao servidor para geração de OPs e identificação de 

desenhos, respectivamente; 

• 4ª seta: disponibilização das OPs aos operadores em suas estações de trabalho 

pelo departamento de PCP; 

• 5ª seta: deslocamento até à bancada de embalagem; e 

• 6ª seta: deslocamento até à área de produto acabado. 

 

Foram utilizados o tempo de ciclo, tempo de valor agregado (VA), tempo de valor não 

agregado (NVA), lead time e o percentual de valor agregado como parâmetros de análise. 

Seguem os resultados do mapeamento de fluxo de valor da situação atual para a linha de tochas 

MIG/MAG na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Resultados do VSM da situação atual: MIG/MAG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O VSM para tochas TIG, representado pela Figura 24, foi elaborado utilizando as mesmas 

condições, parâmetros e métodos de cálculo do VSM de tochas MIG/MAG, diferindo apenas 

nos tempos de valor agregado e não agregado para a montagem do cabo de corrente e tochas, 

os quais foram retirados do sistema e cronometrados, respectivamente. Os resultados do 

mapeamento seguem listados na Tabela 12. 

 

1.397,9

1.230,0

5.049,8

6.279,8
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VALOR NÃO AGREGADO
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VALOR AGREGADO

LEAD TIME
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Tabela 12 - Resultados do VSM da situação atual: TIG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em resumo e considerando o arranjo físico atual da linha de montagem, os percentuais 

de valor agregado são de 24% para tochas MIG/MAG e 12% para tochas TIG. 

 

4.2.4 Inter-relações de atividades 

 

De modo a classificar as atividades quanto sua importância de proximidade no arranjo 

físico, a inter-relações de atividades foi realizada através do diagrama de relações. Este 

diagrama consiste em relacionar duas atividades em A, E, I, O e U, em que A representa a 

importância absolutamente necessária em termos de proximidade entre uma e outra e U 

representa importância nula. 

De modo a facilitar a visualização do diagrama de inter-relações, próxima etapa da 

metodologia e realizado a partir do diagrama de relações, foram consideradas cores nos valores 

de classificação. Abaixo na Figura 25, o diagrama de relações para as atividades relacionadas à 

montagem de tochas MIG/MAG. 

 
  

638,0

570,0

4.905,0
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LEAD TIME
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Figura 25 - Diagrama de relações: MIG/MAG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o diagrama de relações de montagem de tochas MIG/MAG, foram utilizadas 

quatro razões de proximidade, em que a razão de número três, “sem possibilidade de alteração 

de layout”, aplica-se apenas às relações entre a atividade de “Impressão de OP” e as demais, 

uma vez que não haverá alteração de posicionamento na sala do departamento de PCP. Para as 

classificações A, foram priorizadas as atividades diretamente relacionadas, como por exemplo, 

a coleta de guias e monocabos para montagem de tochas, uma vez que estes componentes são 

utilizados em tochas. 
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Figura 26 - Diagrama de relações: TIG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Para o diagrama de relações de montagem de tochas TIG, apresentado na Figura 26, 

uma vez que há somente uma atividade de pré-montagem, a de cabo de corrente, não foi 

utilizada a razão “agrupar processo de pré-montagem”, apenas as demais. Para a classificação 

de proximidade, utilizou-se os mesmos critérios aos de tochas MIG/MAG. 

 

4.2.5 Diagrama de inter-relações 

 

Com base nos diagramas de relações, foi realizada através do diagrama de inter-

relações a análise para posicionar os equipamentos e estações de trabalho quanto à classificação 

de proximidade. O objetivo principal deste diagrama é auxiliar na etapa seguinte, de concepção 

inicial do arranjo físico, uma vez que através dele há o posicionamento visual de acordo com a 

classificação realizada no diagrama de relações. 

Segundo Muther (2008), o diagrama de inter-relações deve ser feito relacionando, 

inicialmente, as atividades cuja relação foi classificada em A. Em seguida, deve-se adicionar as 

relações com classificação E, incluindo qualquer nova atividade envolvida e redistribuindo as 

classificadas em A de modo a arranjá-las respeitando as relações. Da mesma maneira, é 

realizado com as relações I, O e X, sendo que as classificadas em U, sem importância, não são 

representadas no diagrama de inter-relações. 
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Figura 27 - Diagrama de inter-relações: MIG/MAG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Para o diagrama de inter-relações de tochas MIG/MAG, representado na Figura 27, 

pode-se observar que as atividades relacionadas à montagem de tochas, com os componentes 

de pré-montagem já disponíveis, são as que possuem maior prioridade em termos de 

proximidade, sendo classificadas em A, e estão relacionadas à razão de reduzir as distâncias de 

deslocamento. As atividades cujos relacionamentos foram classificados em E I possuem ligação 

com a razão de agrupar processos de pré-montagem e/ou reduzir as distâncias de deslocamento. 

E as atividades cujas relações foram O receberam esta classificação por serem processos 

independentes. 
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Figura 28 - Diagrama de inter-relações: TIG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o diagrama de inter-relações de tochas TIG, conforme Figura 28, observa-se 

também que atividades relacionadas à montagem de tochas possuem maior prioridade em 

termos de proximidade, sendo classificadas em A, e são relacionadas à razão de reduzir as 

distâncias de deslocamento. Apesar de possuir menor quantidade de relacionamentos, o 

diagrama de inter-relações de tochas TIG segue o mesmo raciocínio de tochas MIG/MAG, 

sendo as classificações E I relacionadas às razões de agrupar processos de pré-montagem e/ou 

reduzir as distâncias de deslocamento e as atividades cujas relações foram O, por serem 

processos independentes. 

 

4.2.6 Espaço necessário e disponível 

 

Esta etapa possui como objetivo a medição do espaço disponível e necessário para os 

equipamentos, estações de trabalho e recursos auxiliares, de modo a viabilizar as proximidades 

indicadas através do diagrama de relações e inter-relações. Uma vez que foi elaborado o 

diagrama de espaguete na segunda etapa da metodologia, esta etapa foi finalizada naquele 

momento, sendo a Figura 29 a representação do espaço disponível na linha de montagem da 

indústria de solda. 
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Figura 29 - Planta do setor de montagem da indústria de solda. 

 
Fonte: Unidade de análise. 

 

Atualmente e como pôde ser observado no diagrama de espaguete representado pela 

Figura 22, apesar de essencialmente a linha de montagem ser dividida por linha de produtos – 

MIG/MAG, TIG e robô, certas pré-montagens necessárias para a montagem de tochas 

MIG/MAG são realizadas próximas às estações de trabalho de componentes e tochas TIG. 

 

4.2.7 Tipo de layout e ferramentas Lean 

 

Esta etapa foi adicionada à metodologia SLP de modo que a concepção inicial de 

arranjo físico fosse realizada utilizando como principal direcionador os princípios do Lean 

Manufacturing, questão central deste projeto.  

Para a definição do tipo de arranjo físico a ser considerado na concepção inicial de 

layout da linha de montagem, de acordo com Slack et al. (2018) é necessário, antes, definir o 

tipo de processo de manufatura da indústria de solda em questão. Segundo Slack et al. (2018) 

o processo tipo batch consiste em “uma gama mais ampla de níveis de volume e variedade do 

que outros tipos de processos”. Ou seja, cada vez que há a necessidade de produção de um 

modelo de produto, é produzido mais do que uma unidade, podendo o lote ser de dois ou três 

produtos. Sendo assim, as operações de montagem repetem-se enquanto aquele lote está sendo 

montado. 

O processo de manufatura da indústria de solda utilizada como estudo de caso 

enquadra-se no processo tipo batch uma vez que os componentes e tochas são montadas em 

lotes para atendimento do ponto de pedido de seus respectivos códigos. Este parâmetro é 

baseado na demanda do item, seja para consumo em montagem e/ou em venda.  

Dessa forma e considerando a Tabela 1 presente no capítulo de referencial teórico, os 

tipos de arranjo físico relacionados a este tipo de processo são o arranjo por processo ou celular. 

Uma vez que a questão central deste projeto consiste em elaborar o arranjo físico da linha de 
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montagem de uma indústria de solda utilizando como principal direcionador os princípios do 

Lean Manufacturing e considerando as Figuras 17 e 18, também contidas no capítulo de 

referencial teórico, o arranjo físico celular é o mais adequado. 

Além do embasamento teórico, vale ressaltar que o arranjo físico atual já apresenta 

células de pré-montagem e montagem. Somado a este fator, considera-se como benchmarking 

o setor de montagem da matriz da indústria de solda, localizada na Alemanha, o qual apresenta 

também um arranjo físico celular. 

Para a definição das ferramentas Lean a serem consideradas no arranjo físico da linha 

de montagem, retorna-se novamente à Figura 17, a qual relaciona o tipo de área a ser melhorada 

com as ferramentas Lean e o tamanho da organização. Considerando o critério de classificação 

de porte de empresas do BNDES (2020), a indústria de solda em questão é classificada como 

médio porte, uma vez que possui receita operacional bruta anual maior que R$ 4,8 milhões e 

menor ou igual a R$ 300 milhões. 

Sendo a empresa de médio porte, a área de arranjo físico a ser melhorada e de acordo 

com a Figura 17 presente no capítulo de referencial teórico, segue Tabela 13 com as 

considerações acerca das ferramentas Lean a serem consideradas ou não na proposta de arranjo 

físico da linha de montagem. 
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Tabela 13 - Ferramentas Lean consideradas na proposta de arranjo físico. 

FERRAMENTA 

LEAN 
CLASSIFICAÇÃO 

APLICAÇÃO 

NO PROJETO? 
MOTIVO 

Manufatura celular  Muito adequada Sim 
Em acordo com a definição do tipo de 

arranjo físico descrita anteriormente. 

First in first out 

(FIFO) 
Muito adequada Sim 

Considerando a implantação do kanban na 

linha de montagem e uma vez que esta 

ferramenta já é aplicada no almoxarifado da 

empresa. 

Otimização da cadeia 

de suprimentos 
Muito adequada Sim 

Considerando a implantação do kanban na 

linha de montagem, otimizando o 

suprimento de insumos na linha de 

montagem. 

Mapeamento de 

fluxo de valor 
Muito adequada Sim 

Incluído como etapa na metodologia de 

elaboração de arranjo físico como 

ferramenta de análise e comparação de 

resultados. 

Design de estação de 

trabalho 
Muito adequada Sim 

As estações de trabalho utilizadas 

atualmente consideram a ergonomia, 

segurança do trabalho e qualidade de vida 

dos usuários e elas não serão alteradas. 

One-piece-flow Bem adequada Não 

O tamanho do lote das OPs é diretamente 

ligado ao atendimento do ponto de pedido 

dos componentes e tochas montadas na 

indústria de solda. 

Simulação Adequada Não 

Não foi priorizada a utilização de software 

de simulação, em função da empresa já 

utilizar o VSM em seus projetos internos, 

sendo uma ferramenta bem aceita pelas 

demais plantas da indústria de solda. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo assim, todas as ferramentas Lean indicadas como muito adequadas por Matt et 

al. (2013, p. 423) serão consideradas e aplicadas ao novo arranjo físico da linha de montagem 

da indústria de solda utilizada como estudo de caso deste projeto. 

 

4.2.8 Diagrama de inter-relações de espaços 

 

Esta etapa consiste na concepção inicial do layout, onde os equipamentos com a maior 

intensidade de fluxo devem ser localizados juntos uns dos outros. Considerando o diagrama de 

relações, o diagrama de inter-relações, o espaço disponível, o arranjo físico celular e as 

ferramentas Lean a serem aplicadas, o arranjo físico da linha de montagem foi inicialmente 

desenvolvido utilizando o software online Space Designer 3D, sendo representado pela Figura 

30. 
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Como afirmado anteriormente, foi utilizado como benchmarking a linha de montagem 

da matriz da indústria de solda em questão. Entretanto, foi observado que as células de pré-

montagem de componentes e montagem de tochas encontram-se dispersas no setor de 

montagem da matriz alemã.  

Sendo assim e juntamente com os princípios do Lean Manufaturing, a divisão do setor 

de montagem em pré-montagem e montagem foi a direcionadora da proposta do novo arranjo 

físico. Visualmente e tendo como referência a escada de acesso ao segundo pavimento, o lado 

esquerdo contemplará as pré-montagens de componentes e o lado direito as montagens de 

tochas e cabos robô. A célula de monocabo, a qual é pré-montagem de componente, encontra-

se no meio e em frente à sala do departamento de PCP estrategicamente, uma vez que está 

relacionada à montagem de tochas MIG/MAG e cabos robô.  

Desta forma e de acordo com o arranjo físico celular, tem-se duas macrocélulas sendo 

uma de pré-montagem e montagem, e dentro de cada uma delas, as células relacionadas 

conforme Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Macrocélulas de pré-montagem e montagem. 

MACROCÉLULA DE PRÉ-MONTAGEM 

MONTAGEM 
MACROCÉLULA DE MONTAGEM 

Célula de cabo de corrente Célula de tochas MIG/MAG (refrigeradas a gás) 

Célula de pescoço Célula de tochas MIG/MAG (refrigeradas a água) 

Célula de plug KZ2 Célula de tochas TIG 

Célula de guia Célula de cabos robô 

Célula de conjunto de cabos e tubo guia Bancada de embalagem 

Célula de brasagem Supermercado kanban 

Célula de estampagem Suportes guias, monocabos e cabos de corrente 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As alterações substanciais encontram-se listadas abaixo. 

 

1. Célula de tochas TIG; 

2. Célula de cabos robô; 

3. Supermercado de insumos para montagem robô; 

4. Bancada de embalagem de tochas; 

5. Área de produto acabado; 

6. Célula de pescoço; 

7. Célula de pré-montagem de plug KZ2; 
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8. Célula de pré-montagem de guias; 

9. Esmeril; 

10. Célula de estampagem. 

 

A proposta consiste em deslocar as células de pescoço e plug KZ2 para o lado esquerdo 

da linha de montagem, onde será localizada a macrocélula de pré-montagem. Além disso, as 

células estarão mais próximas do supermercado kanban, onde os componentes prontos deverão 

ser dispostos. A célula de guia será localizada também nesta macrocélula e uma vez as guias 

prontas, serão armazenadas em suporte próximo às células de tochas MIG/MAG, localizadas 

ao lado direito e dentro da macrocélula de montagem. Uma vez que a célula de cabo de corrente 

atualmente encontra-se localizada no lado esquerdo e contemplada na macrocélula de pré-

montagem, não houve necessidade de alteração, sendo apenas o suporte para cabos finalizados 

transferido junto aos monocabos. A célula de monocabo e seus suportes não sofrerão alterações.  

Para a macrocélula de montagem, ela contemplará as estações de trabalho de todas as 

linhas de produtos, sendo estas MIG/MAG, TIG e robô e seus respectivos supermercados. Não 

houve necessidade de deslocamento das células de MIG/MAG uma vez que elas já se encontram 

no lado direito da linha de montagem. Sendo assim, é proposto apenas que as células de tochas 

TIG sejam deslocadas para o lado direito. A bancada de embalagem será utilizada para tal 

atividade e a área de produto acabado estará ao seu lado. 

Não foram consideradas cotas na planta da proposta de arranjo físico uma vez que não 

haverá a inclusão de novas bancadas, novas estações de trabalho ou quaisquer outros 

equipamentos. Os deslocamentos de posicionamento consideraram o espaço disponível. A 

ferramenta 5S, já implementada no layout atual, será considerada e mantida na proposta do 

arranjo físico. 

 

4.2.9 Considerações de mudanças 

 

Segundo Muther (2008), esta etapa é considerada um dos pontos práticos da aplicação 

e consiste em entrevistar os operadores e usurários do layout e coletar suas necessidades. Desta 

maneira, “há a vantagem adicional de fazê-los sentir que têm uma parte pessoal em uma decisão 

que afeta a eles próprios e aos seus trabalhos” (MUTHER, 2008). 

Sendo assim, os usuários do arranjo físico foram entrevistados e a proposta de layout 

foi apresentada aos mesmos. Foi relatada apenas uma consideração de mudança em relação à 
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célula de pescoço, a qual, inicialmente, encontrava-se em frente à célula de montagem de cabo 

de corrente. 
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Segundo o operador da célula de pescoço, tendo em vista o ponto de energia e a rede 

de ar comprimido, a célula de pescoço deveria ser localizada ao lado da célula de cabo de 

corrente. Sendo assim e de modo a considerar esta sugestão, a célula de cabo de corrente foi 

deslocada cerca de 3,00 metros para a direita e, uma vez que ela já possuía cerca de 2,10 m de 

distância da escada, torna-se viável o posicionamento da célula de pescoço ao seu lado, 

conforme Figura 31. 

A única inclusão foi a de novos suportes para armazenamento de guias de 3, 4 e 5 

metros, em que eles foram fixados na parede ao lado da área de produto acabado. Por haver a 

necessidade de alocarem comprimentos específicos de guias e considerando a presença de pelo 

menos quatro operadores com estatura média a baixa, será contemplado um dispositivo de 

elevação para nivelamento de altura e viabilidade de coleta de guias para a montagem de tochas. 

O diagrama de espaguete foi elaborado de modo a representar os fluxos no arranjo físico 

proposto. 
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Conforme pode ser observado na Figura 32, a quantidade de transporte é reduzida e 

torna-se visualmente linear, uma vez que a produção se inicia no lado esquerdo a partir da pré-

montagem de componentes, há o seu armazenamento em supermercados e suportes no meio do 

segundo pavimento para então haver a montagem de tochas no lado direito. 

 

4.2.10 Limitações práticas 

 

Uma vez que não houve a inclusão de novas bancadas, estações de trabalho ou 

quaisquer outros equipamentos, as limitações práticas consideradas foram a rede de energia, ar 

comprimido e água, de modo que o posicionamento das células e equipamentos respeitasse o 

perímetro de abrangência desses recursos. 

 

4.2.11 Avaliação 

 

Devido a condições internas da organização e ao cronograma de finalização deste 

projeto, não seria possível a implantação da proposta de arranjo físico representada pela Figura 

31 em sua totalidade até o prazo definido. Sendo assim, foi decidida a implantação em duas 

etapas, uma imediata e a seguinte (Figura 31) até o final do ano corrente.  

Desta forma e de acordo com a viabilidade de alterações dentro do cronograma deste 

projeto, foi elaborada a proposta imediata de arranjo físico, contemplando a mudança de 

posicionamento da bancada de embalagem de tochas, da célula de plug KZ2 e da célula de 

estampagem. 



74 

 

F
ig

u
ra

 3
3

 -
 P

ro
p
o

st
a 

d
e 

ar
ra

n
jo

 f
ís

ic
o

 i
m

ed
ia

to
 a

p
ó

s 
a 

av
al

ia
çã

o
. 

 

F
o

n
te

: 
E

la
b

o
ra

d
o

 p
el

a 
au

to
ra

. 



75 

Sendo assim, considera-se duas propostas de arranjo físico para a linha de montagem 

da indústria de solda utilizada como estudo de caso, de tal forma que a proposta de arranjo 

físico imediato, representada pela Figura 33, foi implantada simultaneamente ao progresso 

deste projeto. 

 

4.2.12 VSM – situação proposta 

 

Igualmente à terceira etapa, esta foi adicionada à metodologia de modo que o VSM da 

situação proposta apresentasse os resultados de acordo com o novo arranjo físico e fosse 

utilizado como parâmetro de comparação para visualização dos benefícios em relação à situação 

atual. Para o desenvolvimento do VSM, foi utilizada também o segundo como unidade de 

medida e a Tabela 10 como legenda para os símbolos. 

Para ambos os VSM de tochas MIG/MAG e TIG foi considerado a conclusão do 

projeto de implantação do kanban e OLE, respectivamente relacionados à disponibilização de 

componentes pré-montagens e montagens nas próprias estações de trabalho e visualização de 

OP, desenhos e instruções de trabalho via tablets com software integrado ao sistema ERP da 

empresa. Sendo assim, para ambas as situações propostas os tempos de valor não agregado das 

atividades é reduzido devido à eliminação da necessidade de os operadores coletarem os 

insumos nos supermercados e, também, ao novo arranjo físico. 

De mesmo modo, o tempo de 1.200 segundos (20 min) para o acesso ao sistema pelo 

departamento de PCP de modo a gerar as OPs e o acesso no servidor da empresa aos desenhos 

dos componentes a serem montados é reduzido para 900 segundos (15 min), o qual será 

investido para a programação das OPs a serem realizadas diretamente no próprio software. 

Como não haverá a necessidade de impressão de OPs e desenhos, bem como sua entrega aos 

colaboradores, os tempos referentes às atividades de Impressão de OP e às movimentações 

subsequentes são zerados. O tempo do segundo processo logístico é reduzido de 3.600 segundos 

(1h) para 900 segundos (15 min), pois os colaboradores poderão encerrar as OPs imediatamente 

após a finalização das mesmas e diretamente pelo software em seus tablets, não havendo a 

necessidade de a OP ser direcionada ao departamento de logística para tal. Basta apenas o 

departamento de PCP programar as OPs no software. 

Igualmente ao VSM da situação atual, os tempos padrões de montagem disponíveis no 

sistema ERP da empresa foram incluídos como tempos de valor agregado e os de valor não 

agregado foram estimados de acordo com os tempos cronometrados do VSM da situação atual. 
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Por fim, o primeiro e último processo logístico permanecem iguais e pelos mesmos motivos 

citados anteriormente. Segue na Figura 34 o VSM da situação proposta para tochas MIG/MAG. 
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Para o VSM de tochas MIG/MAG, as melhorias contínuas, kaizen, ocorreram nas 

atividades de pré-montagem, montagem, embalagem e os tempos de movimentação imediatos 

às duas últimas atividades, devido aos deslocamentos descritos no tópico 4.2.8. Para a análise 

de resultados foram utilizados os mesmos parâmetros de análise do VSM da situação atual. 

Seguem na Tabela 15 os resultados do mapeamento de fluxo de valor da situação proposta para 

a linha de tochas MIG/MAG. 

 

Tabela 15 - Resultados do VSM da situação proposta: MIG/MAG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O tempo de ciclo terá redução de 7%, pois os colaboradores não precisarão coletar os 

insumos nos supermercados uma vez que eles estarão disponíveis em suas estações de trabalho, 

além do fato de que o arranjo físico proporcionará menor distância de deslocamento entre as 

células e o supermercado para disposição dos componentes finalizados. O tempo de valor 

agregado não possuirá alteração, pois não se considerou os tempos de montagem como foco do 

projeto. O tempo de valor não agregado será reduzido em 63% devido à implantação do projeto 

OLE, kanban e à redução de distâncias com o novo arranjo físico. Por sua vez, o lead time 

possuirá redução de 50%, acomodando as reduções do tempo de ciclo e de valor não agregado 

e consequentemente o percentual de valor agregado aumentará em 41%. 
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Para o VSM das tochas TIG, representado pela Figura 35, as melhorias contínuas, 

kaizen, ocorreram igualmente nas atividades de pré-montagem, montagem, embalagem e os 

tempos de movimentação imediatos às duas últimas atividades, devido aos deslocamentos 

descritos no tópico 4.2.8. Novamente, para a análise de resultados foram utilizados os mesmos 

parâmetros de análise do VSM da situação atual. Seguem na Tabela 16 os resultados do 

mapeamento de fluxo de valor da situação proposta para a linha de tochas TIG. 

 

Tabela 16  - Resultados do VSM da situação proposta: TIG. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O tempo de ciclo possuirá redução de 8%, pelo mesmo motivo da redução ocorrida no 

VSM da situação proposta de tochas MIG/MAG – os colaboradores não precisarão coletar os 

insumos nos supermercados uma vez que os mesmos estarão disponíveis em suas estações de 

trabalho, além do fato de que o arranjo físico proporcionará menor distância de deslocamento 

entre as células e o supermercado para disposição dos componentes finalizados. O tempo de 

valor agregado não terá alteração, pois não se considerou os tempos de montagem como foco 

do projeto. O tempo de valor não agregado será reduzido em 63% devido à implantação do 

projeto OLE, kanban e à redução de distâncias com o novo arranjo físico. Por sua vez, o lead 

time possuirá redução de 56%, acomodando as reduções do tempo de ciclo e de valor não 

agregado e consequentemente o percentual de valor agregado aumentará em 19%. 

Para identificar a redução de tempo de movimentação devido ao arranjo físico proposto 

por este projeto, considerou-se apenas as atividades e deslocamentos enfatizados com o símbolo 

de kaizen. Para os tempos reduzidos nas atividades abaixo listadas, foi considerado apenas a 

metade da redução de tempo, uma vez que também estão relacionadas à implantação do projeto 

kanban. 

 

• Pré-montagem pescoço; 

• Pré-montagem plug KZ2; 

• Pré-montagem guia; 

• Montagem e teste de tochas MIG/MAG; 

• Pré-montagem cabo de corrente; e 

TIG ATUAL FUTURO VARIAÇÃO

TEMPO DE CICLO (segundo) 638,0 589,0 8%

TEMPO DE VALOR AGREGADO (segundo) 570,0 570,0 0%

TEMPO DE VALOR NÃO AGREGADO (segundo) 4.905,0 1.825,5 63%

LEAD TIME (segundo) 5.475,0 2.395,5 56%

VALOR AGREGADO (%) 12% 31% 19%
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• Montagem e teste de tochas TIG. 

 

Para os deslocamentos após as atividades de montagem e teste de tochas MIG/MAG, 

TIG e embalagem de tochas, as reduções de tempo foram consideradas em sua totalidade. Não 

foram contempladas as reduções de tempo relacionadas às atividades de impressão de OPs por 

serem ocasionadas exclusivamente pelo projeto OLE. Sendo assim e de acordo com a Tabela 

17, haverá a redução de tempo de movimentação em 25 segundos para a montagem de uma 

unidade de tocha MIG/MAG e 18 segundos para uma unidade de tocha TIG. 

 

Tabela 17 – Benefício total. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O estudo de custo evitado foi realizado em três etapas. A primeira, considerando 

apenas a demanda anual das tochas selecionadas através da análise de P, Q, R, S e T. A segunda 

considerando apenas as tochas secas (refrigeradas a gás), pois as tochas selecionadas 

enquadram-se nesta categoria. A terceira considerou a demanda anual de todas as tochas 

montadas na linha de montagem, tanto refrigeradas a gás quanto a água. Para o cálculo do custo 

evitado, multiplicou-se a demanda pelo tempo reduzido em segundos, transformando a unidade 

de medida em hora e, por fim, multiplicando pelo custo de homem-hora da empresa. Deste 

modo, tem-se, ao total, o custo evitado anual de R$ 13.039,33 devido ao arranjo físico proposto 

por este projeto. 

Em relação ao custo de implementação do arranjo físico, considera-se 4h de mão de 

obra além dos três suportes de guias para 3, 4 e 5 metros, os quais foram adquiridos e fixados 

em parede próxima à célula de tochas MIG/MAG, totalizando R$ 1.002,40. Sendo assim, tem-

se que o benefício anual da implementação do arranjo físico proposto é de R$ 12,066.93. 

Deste modo, neste capítulo foram apresentados os resultados das etapas da 

metodologia SLP aliada aos princípios do Lean, bem como o benefício em custos evitados do 

ANÁLISE MIG/MAG TIG

REDUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO (segundo) 25 18

DEMANDA ANUAL - AMOSTRA (peça) 358 2.000

CUSTO EVITADO/ANO - AMOSTRA (real) 551,92R$       2.220,00R$      

DEMANDA ANUAL - TOCHAS SECAS (peça) 4.805 3.728

CUSTO EVITADO/ANO - TOCHAS SECAS (real) 7.407,71R$    4.138,08R$      

DEMANDA ANUAL - TOCHAS SECAS E REFRIGERADAS (peça) 5.781 3.745

CUSTO EVITADO/ANO - TOCHAS SECAS E REFRIGERADAS (real) 8.912,38R$    4.156,95R$      

CUSTO EVITADO TOTAL EM MOVIMENTAÇÃO

CUSTO DE MÃO DE OBRA

CUSTO DE INFRAESTRUTURA

CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO TOTAL

BENEFÍCIO ANUAL

13.069,33R$                              

1.002,40R$                                

12.066,93R$                              

70,00R$                                     

932,40R$                                   
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arranjo proposto por este projeto à unidade de análise. No capítulo a seguir, as conclusões deste 

estudo e recomendações para trabalhos futuros. 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusões 

 

Este projeto teve como objetivo elaborar o arranjo físico de uma linha de montagem, 

tendo como questão central “Como elaborar o arranjo físico da linha de montagem de uma 

indústria de solda utilizando como principal direcionador os princípios do Lean 

Manufacturing?”. Em resposta a questão da pesquisa, conclui-se que a seleção e aplicação do 

modelo SLP aliado aos princípios do Lean Manufacturing foi adequada e benéfica e que trouxe 

resultados positivos à unidade de análise. 

Como principal conclusão do capítulo de referencial teórico, há a consolidação da 

relação de arranjo físico com a filosofia Lean, respondendo à questão específica “Por que se 

relaciona o arranjo celular ao Lean Manufacturing?”.  

No capítulo de estudo de caso e de acordo com o método de avaliação e seleção de 

metodologias de elaboração de arranjo físico, o Planejamento Sistemático de Layout foi 

definido como o modelo a ser utilizado no replanejamento do arranjo físico da unidade de 

análise conforme as especificidades dela. Em linha com a questão central do projeto, há a 

renovação da metodologia SLP com a inclusão de três etapas relacionadas ao Lean 

Manufacturing. 

Ainda neste quarto capítulo, foi realizada a seleção do VSM como a ferramenta para 

medição e comparação de resultados, uma das questões específicas deste projeto. Com base no 

VSM da situação proposta, foi identificado que o novo arranjo físico oferecerá a redução de 25 

segundos para a montagem de uma unidade de tocha MIG/MAG e 18 segundos para uma 

unidade de tocha TIG.  

Conclui-se que a implementação do arranjo físico proposto em sua totalidade trará para 

a empresa no primeiro ano a redução de R$ 12,066.93 em custos investidos em tempos de 

movimentação. Nos anos seguintes, este custo evitado será de R$ 13.039,33, uma vez que com 

o arranjo físico alterado, não haverá o custo de implementação. Este custo evitado refere a 

valores atuais de demanda, sendo assim, é possível o aumento deste benefício anual em função 

do crescimento da demanda.  

A implantação do arranjo físico proposto por este projeto é relevante, uma vez que a 

permanência do layout nas condições atuais continuará a decrescer os indicadores de 

produtividade da fábrica em 10% e a acrescentar 28% em tempos de produção, ambos devido 

aos tempos de movimentação.  
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5.2 Recomendações 

 

Como direcionamento para futuras pesquisas relativas ao presente tema, sugere-se: 

 

• Medição da eficácia do arranjo físico proposto para todas as linhas de produtos 

montados na organização, incluindo os cabos e tochas robô; e 

• Cálculo da redução anual em custos investidos em tempos de movimentação 

incluindo os projetos kanban e OLE. 
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