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Resumo: Com a modernização nos fluxos de produção nas mais diversas atividades, 

surge às organizações a necessidade de utilizarem metodologias que embasem a tomada 

de decisão de gestores e empresários. Por sua vez, as decisões sobre arranjo físico, são 

as que podem impactar tanto positiva como de forma negativa e, portanto, o presente 

trabalho tem por objetivo verificar o rearranjo de layout de uma comércio de pequeno 

porte situado no sudeste do Pará, utilizando a metodologia PSL (Planejamento 

Sistemático de Layout) através do mapeamento do fluxo das atividades, e com isso foi 

possível constatar que a empresa estudada tinha alguns problemas de estoque que 

poderiam ser melhorados, bem como a disposição dos produtos serem alocados para 

áreas estratégicas de venda. Para solucionar tais problemas, usou-se a metodologia do 

PSL para estudar o layout e propor novas opções, e por fim foram feitas considerações a 

respeito da influência do estudo e as melhoras e dificuldades encontradas. 

 

Palavras-chave: Layout, Fluxo de produção, PSL. 

 

 

 

LAYOUT SYSTEMIC PLANNING IN A TRADE LOCATED IN A MARABÁ-PA 

CITY. 

 

Abstract: With the modernization of production flows in the most diverse activities, 

organizations need to use methodologies that support the decision making of managers 

and entrepreneurs. On the other hand, the decisions about physical arrangement can 

impact both positively and negatively and, therefore, this paper aims to verify the layout 

rearrangement of a small commerce located in southeast Pará, using the PSL 

(Systematic Layout Planning) methodology by mapping the flow of activities, and it 

was found that the company studied had some inventory problems that could be 
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improved, as well as the disposition of products to be allocated to strategic sales areas. 

To solve such problems, the PSL methodology was used to study the layout and propose 

new options, and finally considerations were made about the influence of the study and 

the improvements and difficulties found. 

Keywords: Layout, Production Flow, PSL 

 

1. Introdução 

O crescimento do índice de competitividade no decorrer da história do ambiente 

mercadológico exige que as empresas busquem por mudanças e inovações que sejam 

capazes de tornar os seus processos produtivos ainda mais fortes. Sendo assim, observa-

se que desde as revoluções industriais ocorreram mudanças principalmente nas formas 

de produzir, estocar e expor os produtos. Nesse sentido, surgiram estudos sobre o 

arranjo físico, o qual segundo Carvalho et al. (2010), a Toyota começou a utilizar tipos e 

modelos de arranjos físicos em 1960, porém esses modelos só começaram a ser 

difundidos por empresas ocidentais a partir de 1970, e desde então, a importância da 

utilização do arranjo físico se expandiu e é considerada como estratégia de produção por 

praticamente todas as organizações. 

Conforme Slack (2009), o arranjo físico é decidir onde colocar todas as 

instalações, máquinas equipamentos e pessoal da produção. Assim, pode-se afirmar que 

o arranjo físico está relacionado diretamente aos planejamentos, objetivos e estrutura da 

empresa, sendo de extrema importância para promover a segurança no ambiente de 

trabalho e a facilidade de fluxo de recursos materiais.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar e analisar o 

arranjo físico presente no Comercial Ribeiro, situado na cidade de Marabá-PA há 10 

anos. tal analise e identificação ocorre a partir do conceito e conhecimento sobre os 

tipos de arranjo físico, o qual determinar a classificação e se as decisões da empresa 

foram corretas no que tange à localização de suas instalações, identificando problemas e 

apresentando proposta de melhorias para o layout do local de estudo. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Layout Físico ou Arranjo Físico 
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Segundo Christensen (2007), arranjo físico corresponde ao posicionamento de 

máquinas, equipamentos e pessoas, cujo objetivo, é um melhor aproveitamento dos 

espaços existentes, proporcionando um fluxo de comunicação entre as unidades 

organizacionais atuando de maneira eficiente e eficaz. É também o estudo das condições 

humanas de trabalho, adaptando as pessoas ao ambiente, de acordo com a função 

desempenhada. 

Isto posto, é recomendável que as organizações considerem um planejamento 

adequado de seu arranjo físico (layout), pois assim é possível obter resultados 

consideráveis em relação à redução de custos de produção, otimização dos espaços, as 

limitações de seus recursos e organizacionais, etc.  

Conforme afirmam Martins e Laugeni (2005), para a elaboração de um layout 

deve-se, inicialmente, planejar o todo e depois as partes, e planejar o ideal e depois o 

prático, ou seja, após a identificação do espaço sobre o qual será elaborado o layout, 

parte-se para seu planejamento sistemático, considerando primeiramente todas as 

unidades necessárias, suas relações, recursos disponíveis e todas as limitações. 

Nesse contexto, compreender a dinâmica funcional  dos processos  envolvidos  

em  um  estudo de  planejamento  espacial  torna-se  fundamental  ao  dimensionamento  

correto  e  abalizado  do espaço  físico (SILVA, 2015), além disso, o estudo do arranjo 

físico tem uma importância fundamental na otimização das condições de trabalho 

aumentando tanto o bem-estar como o rendimento das pessoas. 

Segundo Muther (1978) o arranjo físico não compreende apenas uma disposição 

racional dos equipamentos, envolve também questões referentes às condições humanas 

de trabalho, projeto adequado de corredores, eliminação de controles desnecessários e a 

escolha do meio de transporte mais adequado para a movimentação dos materiais. 

 

2.2 Planejamento Sistemático de Layout – PSL 

Devido à complexidade do processo de projetos de Arranjo Físico, diversos 

autores propuseram modelos para orientar o profissional durante o desenvolvimento 

destes projetos (TIBERTI, 2003). Dentre as diferentes abordagens de planejamento 

espacial, destaca-se o PSL que, embora proposto em 1973 por Muther, até hoje é 

referência para projetos de instalações (SANTOS et al., 2012). 
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O Planejamento Sistemático de Layout (PSL) “é uma ferramenta utilizada para 

elaboração de layout que analisa a relação de importância entre as atividades ou áreas da 

empresa, considerando suas afinidades e limitações” (Emerique et al., 2011).  Em tese, 

trata-se de uma sistematização de projetos de arranjos físicos, que objetiva a redução de 

custos e aumento na eficiência da produtividade, já que a sistematização de tais 

processos trás uma melhor utilização dos espaços, redução na movimentação dos 

materiais, produtos e pessoal. Dito isso, essa ferramenta é de suma importância para as 

organizações, já que auxilia na tomada de decisão. 

Para explanação dessa técnica, Muther (1978 apud YANG et al., 2000) 

caracteriza o PSL como a estruturação de fases, modelo de procedimento e várias 

convenções para identificar, avaliar e visualizar elementos e áreas envolvidas no 

planejamento. Com ele é possível, dentro os vários cenários possíveis, identificar aquele 

que mais se adequa as necessidades e particularidades de cada empresa e processo 

produtivo. 

As fases e procedimentos que serão utilizados neste estudo para identificação de 

melhor configuração de Arranjo Físico estão ordenados da seguinte maneira:  

➢ Primeira etapa: fluxo de materiais; 

➢ Segunda etapa: diagrama de relações;  

➢ Terceira etapa: avaliação de necessidade de espaço; 

➢ Quarta etapa: diagrama de relacionamento 

3. Metodologia 

O presente trabalho refere-se a um estudo de caso realizado em uma empresa situada 

na cidade de Marabá-PA, que se caracteriza como uma pesquisa de campo, pois de acordo 

com Fonseca (2002) a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa 

participante, etc.). 

A princípio houve um levantamento teórico para ter o conhecimento aprimorado dos 

métodos pretendidos na utilização da elaboração do layout, para a realização/aplicação do 

estudo de caso e dar início ao trabalho. Em seguida, foi analisado o processo de serviço por 
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meio de visitas no local, no qual, foi realizado entrevistas com proprietário, além das 

medições das áreas totais em metros quadrados (m²), e consequentemente, foi observado e 

analisado o layout, apresentando detalhes relacionados ao processo. 

Logo após, realizou um levantamento da atual situação da empresa e foram 

observados os seguintes aspectos: alocação dos departamentos, a facilidade de acesso, 

economia de tempo e espaço e a qualidade do ambiente de trabalho, posteriormente foi feito o 

desenho do layout atual da empresa retratando suas inadequações. Na elaboração do layout 

levou em consideração as etapas do método PSL, onde foi feito de acordo com as definições e 

exigências necessárias o passo a passo de cada etapa para tal elaboração. 

Diante de todas informações necessárias, e abordando todos os erros e problemas 

encontrados, foi realizado um diagnóstico, com intuito de apresentar para o estudo abordado a 

importância da elaboração de um projeto de arranjo físico. 

Nesta composição, alguns materiais foram necessários para a coleta de dados, como 

prancheta com folhas de observação, para ter um registro mais pertinente. Além disso, 

utilizaremos de recursos fotográficos para ter uma melhor análise do ambiente e para nos 

auxiliar no andamento da pesquisa. Deve-se destacar também que foram identificando as 

principais dificuldades e propondo possíveis melhorias ao arranjo físico da empresa. 

 

4. Estudo de caso 

4.1 A empresa 

O Comercial Ribeiro foi fundado em 1993, no município de Marabá-PA, onde 

tinha um único produto disponível para venda, arroz pilado, que, antes de ser vendido, 

passava por todo um processo. O arroz com casca, disponibilizado por fornecedores, 

passava primeiramente por uma etapa de secagem, para só assim ser pisado e 

disponibilizado para a venda. Porém, em virtude da evolução da tecnologia, o arroz 

passou a ser produzido industrialmente, e a empresa não tinha mais fornecedores de 

arroz com casca, tornando o negócio viável. Isso fez com que o proprietário ampliasse 

os horizontes em relação à empresa e, desde 2009, ela tem como característica a 

distribuição de uma variedade de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, farinha, 

flocão de arroz e de milho, fécula de mandioca, milho inteiro e quebrado, dentre 

outros. 
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4.2 Departamentos do processo 

A empresa possui 7 departamentos, sendo eles: 

1. Departamento de estoque mínimo: Onde são alocados sacos de alguns tipos de 

produto, sendo eles a granel ou em pacote. Trata-se de um estoque de emergência, 

localizado no próprio ambiente de trabalho, caso falte algum produto no momento de 

uma venda; 

2. Departamento de produtos de fardos: Onde ficam os fardos de produtos fechados, para 

serem vendidos no atacado; 

3. Departamento de produtos em pacote: Onde os produtos em pacote ficam organizados, 

disponíveis para escolha do cliente; 

4. Departamento de produtos à granel: Onde ficam dispostos os baldes dos produtos a 

granel, que são pesados após a escolha do cliente; 

5. Departamento de pesagem e caixa: Trata-se de uma mesa onde fica localizada a 

balança e também o caixa da empresa. 

6. Departamento de estoque total: trata-se de um depósito para armazenagem do estoque 

geral. 

7. Banheiro. 

 

4.3 Layout atual 

As Figuras 1 e 2 demonstram o atual layout dos departamentos da empresa. 

Figura 1 – Planta baixa da empresa 
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Fonte: Autores 2019 

 

Figura 2 – Perspectiva da empresa em 3D 

 

Fonte: Autores 2019 

 

4.4 Etapas do PSL 

4.4.1 Diagrama de relações 

Através de visitas realizadas na empresa, foi possível identificar os setores e 

determinar as relações entre eles, além de registrar qual o grau de proximidade de cada 

atividade, conforme a Figura 3. 

Figura 3 – Diagrama de relações 
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Fonte: Autores 2019 

 

Pôde-se identificar como ponto essencial de análise deste estudo a necessidade 

de exclusão do departamento do estoque mínimo, visto que os produtos presentes no 

mesmo poderiam ser transferidos para o estoque total, disponibilizando mais espaços 

para a alocação dos produtos, além de melhoras o fluxo de pessoas e moldar a imagem 

da empresa.  

4.4.2 Necessidades de espaço 

Foi preciso realizar uma verificação da necessidade física ou de serviços para 

cada departamento especificamente, além de constatar a área, em média, que os 

mesmos devem apresentar, com o intuito de obter um parâmetro de comparação de 

necessidade de área, dando sentido as relações, conforme a Tabela 1.  

Tabela 1 – Áreas e Características das Atividades 

Atividade Características Físicas Necessárias 

Nº Nome Área (m²) Água e Drenos Paletes Baldes Estante 

1 Estoque mínimo 2.55  - A  - -  

2 Protudos em 
fardo 

1.20  - A  -  - 

3 Protudos em 
pacotes 

0.72  -  - -  A 

4 Produtos a granel 1.8  -  - A  - 

5 Pesagem e caixa 1  -  -  -  - 

6 Estoque total 7.31  - A  -  - 

7 Banheiro 2.43 A  -  -  - 

Fonte: Autores 2019 

 

É possível observar que cada departamento tem suas devidas necessidades de 

acordo com a sua estrutura, como os produtos a granel que necessitam de recipientes, 

baldes grandes, para serem dispersados; os produtos em pacotes que precisam de 

estantes para ficarem expostos para os clientes; e a necessidade de paletes para os 

departamentos de estoque mínimo, produtos em fardo e estoque total, para proteção e 

perfeito armazenamento dos produtos. 
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4.4.3 Relação das atividades 

Com todas as informações sobre as relações e as áreas, é viável descrever de 

forma mais objetiva, compreensível e com melhor disposição na Figura 4. 

 

Figura 4 – Diagrama de Relações 

 
Fonte: Autores 2019 

As relações absolutamente necessárias são representadas pela linha na cor azul, 

as relações importantes tem linha na cor verde, as relações de proximidade normal estão 

representadas pela linha de cor amarela, as relações sem importância por linhas roxas e 

as não desejáveis por linhas vermelhas. 

 

4.4.4 Layouts propostos 

4.4.4.1 Primeira proposta 

Na proposta em questão foi considerada a retirada do departamento de estoque 

mínimo, sendo ele transferido para o estoque total, visto que a distância estre os 

mesmos é pequena, tornando-se inútil a existência de um estoque mínimo no espaço. 

Assim, foi possível realizar o deslocamento do departamento de produtos a granel, 

dispondo-os de forma mais organizada, disponibilizando um maior espaço livre, um 

melhor fluxo de clientes e facilidade de acesso para operações e limpezas. Além disso, 

também foi proposto o aumento de uma prateleira de produtos em pacote, conforme é 

possível notar na Figura 5. 
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Figura 5 – Layout da proposta 1 

 

Fonte: Autores 2019 

 

4.4.4.2 Segunda proposta 

Nesta proposta houve o mesmo processo de transferência do estoque mínimo e 

aumento de uma prateleira da primeira proposta, porém, os demais departamentos foram 

alocados de maneira diferente, havendo uma mudança significativa do layout, que pode 

ser melhor visualizado na Figura 6. 

Figura 6 – Layout da proposta 2 
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Fonte: Autores 2019 

 

4.4.5 Avaliação das Propostas e Layout escolhido 

Para analisar qual seria a melhor opção dentre as propostas, foi necessário 

ponderar os principais fatores de escolha, obtendo uma análise quantitativa levando em 

consideração desde o fluxo de pessoas até a qualidade do ambiente de trabalho.  

Para cada fator foi atribuído um peso, entre 0 a 10, definido pela avaliação do 

proprietário e dos autores. Na Tabela 2 é possível observar o detalhamento sobre as 

características de cada layout e as seus respectivos somatórios de notas, resultantes das 

notas multiplicadas pelos pesos. 

Tabela 2 – Fatores de escolha do layout 
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Fonte: Autores 2019 

 

Foi escolhido o layout 1, pois, como apresentado na tabela 2, ele é o mais 

indicado para atender as necessidades da empresa. 

Figura 7 – Layout selecionado 

 

Fonte: Autores 2019 

 

5. Considerações finais 

Por meio do presente estudo, verificou-se que as decisões sobre um arranjo 

físico são de extrema importância para qualquer tipo de empreendimento, 
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principalmente devido ao fato de exercerem um impacto direto nos custos de produção e 

processos. Além disto, elevados investimentos são necessários para construir ou 

modificar o layout produtivo. 

Em relação ao Comercial Ribeiro, constatou-se que os aspectos ergonômicos são 

apropriados, contando com a balança em uma altura adequada, cadeira do caixa 

confortável e com um regulador de altura e também com recipientes (baldes) de 

exposição de farinha com boa altura, evitando que os colaboradores se curvem de 

maneira exagerada. Entretanto, existem aspectos que podem ser melhorados como a 

presença do estoque mínimo presente no ambiente de venda, o qual poderia ser 

transferido para o departamento de estoque, tornando o ambiente mais organizado e 

flexível. 
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