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APOSTILA DO CURSO  

curso: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO módulo: 3    
componente curricular: 

AP - ADMINISTRAÇÃO DA 
PRODUÇÃO professor: RICARDO 
    

 
Bases Tecnológicas 
 1. Conceitos e estrutura da Administração da Produção 2. Sistemas de Produção 3. Planejamento e Controle da Produção 4. Desenvolvimento de novos produtos 5. Modelos de Administração da Produção (primária, secundária e terciária):     a. Manutenção dos equipamentos (preventiva e preditiva). 6. Modelos de Qualidade (Índices de Desempenho, Balanceamento, novas tecnologias) 7. Análise dos Processos de Produção.   
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1 – PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO  1.1. Evolução Histórica   A função produção, entendida como o conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em um outro com maior utilidade, acompanha o homem desde sua origem. Quando polia a pedra a fim de transformá-la em utensílio mais eficaz, o homem pré-histórico estava executando uma atividade de produção. Nesse primeiro eságio, as ferramentas e os utensílios eram utilizados exclusivarnente por quem os 
produzia, ou seja, inexistia o comércio, mesmo que de troca ou escambo.   Com o passar do tempo, muitas pessoas se revelaram extremamente habilidosas na produção de certos bens, e passaram a produzi-los conforme solicitação e especificações presentadas por terceiros. Surgiam então os primeiros artesãos e a primeira forma de produção organizada, já que os artesãos estabeleciam prazos de entrega, consequentemente estabelecendo prioridades, atendiam especificações preestabelecidas e fixavam preços para suas encomendas. A produção artesanal também evoluiu. Os artesãos, em face do grande número de encomendas, começaram a contratar ajudantes, que inicialmente faziam apenas os trabalhos mais grosseiros e de menor responsabilidade. À medida que 
aprendiam o ofício, entretanto, esses ajudantes se tomavam novos artesãos.   
A produção artesanal começou a entrar em decadência com o advento da Revolução Industrial. Com a descoberta da máquina a vapor em 1764 
por James Watt, tem início o processo de substituição da força humana pela força da máquina. Os artesãos, que até então trabalhavam em suas próprias oficinas, começaram a ser agrupados nas primeiras fábricas. 
Essa verdadeira revolução na maneira como os produtos eram fabricados trouxe consigo algumas exigências. Por exemplo:   • padronização dos produtos; • padronização dos processos de fabricação;  • treinamento e habilitação da mão-de-obra direta;  • criação e desenvolvimento dos quadros gerenciais e de supervisão:  • desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção;  • desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle financeiro;  • desenvolvimento de técnicas de vendas.   Muitos dos conceitos que hoje nos parecem óbvios não o eram na época, como o conceito de padronização de componentes introduzido por Eh 
Whitney em 1790, quando conduziu a produção de mosquetões com 
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peças intercambiáveis, fornecendo uma grande vantagem operacional aos exércitos. Teve início o registro, através de desenhos e croquis, dos 
produtos e processos fabris, surgindo a função de projeto de produto, de processos, de instalações, de equipamentos etc.   No fim do século XIX surgiram nos Estados Unidos os trabalhos de Frederick W. Taylor, considerado o pai da Administração Cientifica. E com os trabalhos de Taylor surge a sistematização do conceito de 
produtividade, isto é, a procura incessante por melhores métodos de trabalho e processos de produção, como objetivo de se obter melhoria 
da produtividade com o menor custo possível. Essa procura ainda hoje é o tema central em todas as empresas, mudando-se apenas as técnicas utilizadas. A análise da relação entre o output — ou, em outros termos, uma medida quantitativa do que foi produzido, como quantidade ou valor das receitas provenientes da venda dos produtos e/ou serviços finais — e o input — ou, em outros termos, uma medida quantitativa dos insumos, como quantidade ou valor das matérias-primas, mão-de-obra, energia elétrica. capital, instalações prediais etc. — nos permite quantificar a produtividade, que sempre foi o grande indicador do sucesso ou fracasso das empresas.   Produtividade = medida do output  
 medida do input   
Na década de 10 Henry Ford cria a linha de montagem seriada, revolucionando os métodos e processos produtivos até então existentes. 
Surge o conceito de produção em massa, caracterizada por grandes volumes de produtos extremamente padronizados, isto é, baixíssima variação nos tipos de produtos finais. Essa busca da melhoria da 
produtividade por meio de nova técnicas definiu o que se denominou engenharia industrial. Novos conceitos foram introduzidos, tais como:  • linha de montagem;  • posto de trabalho;  • estoques intermediários;  • monotonia do trabalho;  • arranjo físico;  • balanceamento de linha;  • produtos em processo;  • motivação;  • sindicatos:  • manutenção preventiva;  • controle estatístico da qualidade;  • fluxogramas de processos.  
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A produção em massa aumentou de maneira fantástica a produtividade e a qualidade, e foram obtidos produtos bem mais uniformes, em razão da 
padronização e da aphicaçào de técnicas de controle estatístico da qualidade. A título de ilustração, em fins de 1996 já tínhamos no Brasil fábricas que montavam 1.800 automóveis em um dia, ou seja, uma média de 1,25 automóvel por minuto.   O conceito de produção em massa e as técnicas produtivas dele decorrentes predominaram nas fábricas até meados da década de 60, quando surgiram novas técnicas produtivas, que vieram a caracterizar a 
denominada produção enxuta. A produção enxuta introduziu, entre outros, os seguintes conceitos:   
• just-in-time  • engenharia simultânea;  • tecnologia de grupo;  • consórcio modular;  • células de produção;  • desdobramento da função qualidade;  
• comakership  • sistemas flexíveis de manufatura;  • manufatura integrada por computador;  
• benchmarking.  
 Ao longo desse processo de modernização da produção, cresce em importância a figura do consumidor em nome do qual tudo se tem feito. 
Pode-se dizer que a procura da satisfação do consumidor é que tem levado as empresas a se atualizarem com novas técnicas de produção, 
cada vez mais eficazes, eficientes e de alta produtividade. É tão grande a atenção dispensada ao consumidor que este, em muitos casos, já especifica em detalhes o “seu” produto, sem que isso atrapalhe os 
processos de produção do fornecedor, tal a sua flexibilidade. Assim, estamos caminhando para a produção customizada, que, sob certos aspectos, é um “retorno ao artesanato” sem a figura do artesão, que passa a ser substituído por moderníssimas fábricas.   A denominada empresa de classe mundial é aquela voltada para o cliente, sem perder a característica de empresa enxuta, com indicadores de produtividade que a colocam no topo entre seus concorrentes, em termos mundiais, e também a característica de procurar incessantemente por melhorias. Em resumo, a empresa de classe mundial tem como cultura a melhoria contínua através de técnicas sofisticadas, como modelagem matemática para simulações de cenários futuros.  
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 1.2. Manufatura e Serviços   Ao longo de todo o desenvolvimento dos processos de fabricação de bens tangíveis, estiveram presentes, sempre de forma crescente, os 
serviços. Podemos afirmar que, até meados da década de 50, a indústria de transformação era a que mais se destacava no cenário político e econômico mundial. As chaminés das fábricas eram símbolo de poder, pois empregavam mais pessoas e eram responsáveis pela maior parte do produto interno bruto dos países industrializados.  
 Os manuais e trabalhos acadêmicos sobre produção referiam-se ao “chão de fábrica” e abordavam temas relativos à fabricação de bens tangíveis, tais como: arranjo físico, processos de fabricação, planejamento e controle da produção, controle da qualidade, manutenção das instalações fabris, manuseio e armazenamento de materiais, produtividade da mão-de-obra direta etc., que, como elementos da engenharia industrial, eram denominados Administração 
da Produção.   Hoje isso não é mais verdadeiro. O setor de serviços emprega mais pessoas e gera maior parcela do produto interno bruto na maioria das nações do mundo. Dessa forma, passou-se a dar ao fornecimento de 
serviços uma abordagem semelhante à dada à fabricação de bens tangíveis. Foram incorporadas praticamente todas as técnicas até então usadas pela engenharia industrial. Houve, pois, uma ampliação do 
conceito de produção, que passou a incorporar os serviços. Fechou-se o universo de possibilidades de produção e a ele deu-se o nome de 
Operações. Assim, Operações compõem o conjunto de todas as atividades da empresa relacionadas com a produção de bens e/ou serviços.  
 Doravante designaremos Administração da Produção/Operações o conjunto de técnicas e conceitos apresentados no restante deste trabalho.   1.3. Fluxos de Mercadorias, Serviços e Capitais   O consumidor constitui a base de referência de todos os esforços feitos nas empresas modernas. Atendê-lo da melhor forma possível deve ser o objetivo de toda empresa. Torna-se necessário que os produtos e/ou serviços estejam à disposição para serem consumidos, devendo estar próximos ao consumidor. As necessitam cada vez mais de esquemas de distribuição rápidos e eficazes, com vários depósitos de produtos 
acabados junto aos mercados consumidores, ou esquemas de entrega 
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extremamente ágeis, pois o prazo de entrega é fator essencial na decisão de comprar. A Logística Empresarial, parte integrante da 
Administração das Operações, constitui um conjunto de técnicas de gestão da distribuição e transporte dos produtos finais, do transporte e manuseio interno às instalações e do transporte das matérias-primas necessárias ao processo produtivo.   Com a globalização das economias e a criação de produtos padronizados em termos mundiais — a exemplo dos carros mundiais, cujas partes podem ser produzidas em países diferentes — o fluxo de mercadorias 
tende a atingir volumes jamais vistos.   No tocante aos serviços, o volume tende a ser ainda maior. Com a melhoria dos meios de comunicação. é normal vermos empresas com seus departamentos de cobrança, de atendimento ao cliente, jurídico etc. em cidades diferentes.   Na área de mercados de capitais temos os fluxos de dinheiro, que, como uma “nuvem”, vagam sobre o mundo à procura de locais onde possam descer” e obter o máximo rendimento possível.   1.4. Objetivos da Administração da Produção/Operações   
Podemos afirmar que todas as atividades desenvolvidas por uma empresa visando atender seus objetivos de curto, médio e longo prazos, se inter-relacionam, muitas vezes de forma extremamente complexa. 
Como tais atividades, na tentativa de transformar insumos, tais como matérias-primas, em produtos acabados e/ou serviços, consomem 
recursos e nem sempre agregam valor ao produto final, constitui objetivo da Administração da Produção/Operações a gestão eficaz dessas atividades. Dentro desse conceito, encontramos a Administração da 
Produção/Operações em todas as áreas de atuação dos diretores, gerentes, supervisores e/ou qualquer colaborador da empresa.   



AP – Administração da Produção 7 
 

2. O PRODUTO   2.1. Projeto do Produto   Vimos que toda empresa tem um produto ou serviço que deve atender às necessidades de seus consumidores ou clientes. Seu sucesso estará diretamente relacionado a sua capacidade de satisfazer e até mesmo suplantar as expectativas de seus clientes. Dessa forma, o projeto de seu produto, seja um bem tangível ou um serviço, adquire alta relevância no mundo atual. O projeto do produto passa a ser um 
elemento básico de vantagem competitiva, podendo ser diferenciado quanto a seu custo, com menor número de peças, mais padronização, modularidade etc., e a sua qualidade, robustez e inexistência de falhas (estudos demonstram que a maioria — até 80% — dos problemas de qualidade decorre do projeto do produto e não dos processos produtivos).   O desenvolvimento de novos produtos é um campo específico de trabalho, extremamente dinâmico, que conta com especialistas nos mais variados campos do saber humano. Para que você tenha uma idéia de sua dimensão, basta considerar um laboratório farmacêutico, uma agência de publicidade ou uma simples fábrica de móveis. Ao mesmo tempo, desenvolver novos produtos é um desafio constante. No mundo 
em transformação em que vivemos, a empresa que não se antecipar às necessidades de seus clientes, com produtos e serviços inovadores, estará condenada ao desaparecimento.  
Todo produto deve ser:   
• Funcional. O produto deve ser funcional, de fácil utilização, considerar os aspectos ergonômicos envolvidos, ter estética, comandos auto-explicativos — como os comandos dos painéis dos automóveis —, ser 
compatível com as preocupações de preservação do meio ambiente etc.  • Manufaturável, O produto deve apoiar-se em tecnologia conhecida e ter contado com a colaboração de equipes interfuncionais, no sentido de ser facilmente fabricado. Muito cuidado deve ser tomado com a utilização de tecnologias futurísticas ainda não comprovadas.  • Vendável. O produto deve agradar os clientes e ser vendável. Se essa condição não for atendida, de nada adiantarão as anteriores.   2.2. O Conceito do Ciclo de Vida   O projeto do produto deve levar em consideração que todo produto tem um ciclo de vida, uns mais longos, outros mais curtos, outros ainda que já nascem com data prevista para ser retirados do mercado, isto é, com 
morte prevista. É o conceito de obsolescência planejada, introduzido 
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por Alfred Sloan Jr na General Motors. O que se constata é que se torna cada vez mais curto tal ciclo de vida, forçando as empresas a uma 
dinâmica e flexibilidade cada vez maiores.   A Figura 3.1 mostra esquematicamente as quatro fases do ciclo de vida do produto.  

 Figura 3.1   Introdução. É a fase inicial da vida do produto, caracterizada por baixo 
volume de vendas, baixo volume de produção, pedidos sob encomenda e sob medida, produção em pequenos lotes. Muitos produtos não passam dessa fase. Crescimento. O produto começa a firmar-se no mercado, aumenta a demanda e alteram-se os processos produtivos. A empresa procura obter maior volume de produção através da padronização de partes e 
componentes, automatização de processos, linhas seriadas, fabricação para estoque etc. Maturidade. Há estabilização na demanda e nos processos industriais. Geralmente o produto já atingiu alto grau de padronização. Declínio. Demanda decrescente.  O produto passa a perder participação 
no mercado. A empresa deve decidir entre retirá-lo da linha de produção e esperar que ele tenha morte natural.   2.3 Estratégias para o desenvolvimento de novos Produtos  
A forma como a empresa desenvolve novos produtos faz parte de sua estratégia empresarial de longo prazo e pode ser, basicamente de três formas.  • Vender o que fabrica. A empresa desenvolve seus novos produtos com base na tecnologia que possui — é o tipo product-out. A empresa 
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desenvolve e fabrica o novo produto e passa o problema para o pessoal de vendas, que sai à procura de compradores.  
 • Fabricar o que pode vender. A empresa ouve a voz do mercado. Fabrica aquilo que o mercado quer, muitas vezes antecipando-se e até mesmo criando necessidades de consumo para seus produtos — é o tipo market-in.   • Estratégia mista. A empresa utiliza as duas estratégias anteriores, procurando maximizar seus recursos produtivos e de desenvolvimento 
de novos produtos.    
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2.4 Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos   
O desenvolvimento de um novo produto é uma arte ou uma ciência? Podemos dizer que os dois componentes estão presentes, com maior ou menor intensidade, dependendo do produto em particular. Entretanto existe uma metodologia que divide o processo criativo em etapas, conforme mostra a Figura 3.2.  

  • Geração da ideia. Nessa fase uma ideia inicial é lançada, seja a partir da tecnologia disponível (product-out) ou de estudos e pesquisas de mercado (market-in). São considerados os aspectos internos da empresa, suas áreas de competência, seus recursos humanos e materiais, suas tecnologias específicas. as disponibilidades de recursos financeiros etc. No que tange aos aspectos externos, são considerá-los os nichos de mercado, as tendências de desenvolvimento da tecnologia e a concorrência, utilizando-se, muitas vezes, da chamada engenharia 
reversa, isto é, desmonta-se um produto do concorrente e, através de 
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análise minuciosa de seus componentes, desenvolve-se um "novo" produto. incorporando-se novos materiais - análise de valor -, novos 
processos etc.  • Especificações funcionais. Determinam-se os objetivos do produto, isto é, qual será sua função, suas características básicas, como será fabricado, fontes de suprimento de matérias-primas e demais insumos, que mercados específicos deverá atender, quanto deverá custar, vantagens e desvantagens em relação a seus 'concorrentes etc.  • Seleção do produto. Define-se um produto que atenda os dois requisitos anteriores. Nessa fase pode-se iniciar a aplicação do 
desdobramento da função qualidade (QFD - quality function deployment). Falaremos sobre isso posteriormente.  • Projeto preliminar. Elabora-se um projeto preliminar do produto. É o momento de utilizar os conhecimentos de todos os departamentos da empresa, como também de eventuais futuros fornecedores, numa espécie de parceria. É uma fase da engenharia simultânea.' É feita uma análise minuciosa da manufaturabilidade do produto, incorporando-se a seu projeto as alterações decorrentes.  • Construção do protótipo. Dependendo do produto, nessa fase pode-se construir um modelo reduzido para ser previamente testado. Em seguida constrói-se um protótipo para ser testado.  • Testes. O protótipo é submetido a testes nas mais variadas condições, fazendo-se análise de sua robustez, do grau de sua aceitação 
pelo mercado (a cidade de Curitiba é comumente utilizada para os testes), de seu impacto junto aos concorrentes etc. Muitas vezes é feito também um delineamento de experimentos para verificar a resposta do 
produto quando submetido a situações previamente estabelecidas.  • Projeto final. Detalha-se o produto, com suas folhas de processos, 
lista de materiais, especificações técnicas, fluxogramas de processos etc.  • Introdução. Coloca-se o produto no mercado, começando a primeira fase de seu ciclo de vida.  
• Avaliação. Periodicamente faz-se uma avaliação do desempenho do produto. então são introduzidas as alterações necessárias ou. tendo o produto já passado pela fase de maturidade e estando em declínio, é retirado do mercado.   2.5. Engenharia Simultânea   O desenvolvimento de novos produtos, uma técnica cada vez mais presente é a engenharia simultânea, também chamada engenharia concorrente (concurrent engineering), onde o termo concorrente significa aquilo que ocorre ao mesmo tempo. Um bom exemplo ocorrido entre nós é O de uma empresa que desenvolveu o projeto de um novo 
ônibus pesquisando entre os passageiros nos terminais de embarques e 
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rodoviárias, entre os motoristas, pessoal de manutenção e também junto aos proprietários de empresas de transporte de passageiros. A Figura 
3.3 apresenta um esquema típico de engenharia simultânea.  

  2.6. Engenharia Robusta  
 Genichi Taguchi e Don Clausing afirmam que "a qualidade é uma virtude do projeto. A robustez do produto é mais uma função de um bom projeto 
do que de controles na linha de produção". Para o consumidor, a prova da qualidade do produto é seu desempenho quando submetido a golpes, 
sobrecargas e quedas. Ou seja, o produto deve suportar não apenas variações no processo produtivo mas também as mais difíceis situações de uso sem apresentar defeitos. A natureza muitas vezes se encarrega 
de criar tais situações adversas para um grande número de produtos. através das chuvas, sol, vento, terremotos etc. Além disso, os próprios componentes do produto podem criar situações extremamente adversas: por exemplo, o calor gerado por um motor pode destruir um circuito. vibrações em um eixo podem danificar um mancai ou rolamento etc. Assim, um produto de qualidade robusta ou projeto robusto suporta todas essas adversidades. O conjunto de técnicas - entre as quais o delineamento de experimentos - que permite dar ao projeto do produto tais características é denominado engenharia robusta.  
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 2.7. Engenharia de Valor  
 Outra técnica muito importante no desenvolvimento do projeto de um produto é a análise de valor, concebida pelo pessoal de compras das empresas, que se deparando com novas tecnologias, novos materiais e novos processos produtivos começou a questionar, na hora de comprar matérias-primas e/ou componentes para seus produtos, seu valor no conjunto do produto. Esse questionamento dava-se quanto à possibilidade da substituição por outros materiais mais baratos e que 
exercessem a mesma função com a mesma (ou melhor) qualidade. Por exemplo, a substituição do processo produtivo (estampada em vez de usinada), a simplificação do produto (uma única peça substituindo duas ou mais) etc. Dada a importância do projeto. os engenheiros passaram a ser envolvidos em sua análise. A essa análise sistemática. devidamente documentada, dá-se o nome de engenharia de valor ou análise de valor.   A metodologia segue o processo científico de análise e é basicamente igual em quase todas as circunstâncias.   • Selecionar o produto. Escolher um produto que esteja em condições de ser melhorado. Um bom número de empresas já dispõe de pessoal voltado exclusivamente para esse tipo de análise. Essas 
empresas procuram constantemente por melhorias no processo.  • Obter informações. Levantar fluxogramas de processos. desenhos, especificações, roteiros de fabricação, levantamento de custos 
etc.  • Definir funções. Definir, de forma objetiva, em poucas palavras, a 
função do componente no produto como um todo. Por incrível que pareça. existem vários exemplos de componentes que, após análise, demonstraram não ter função alguma e foram simplesmente eliminados.  
• Gerar alternativas. É a fase criativa. Utilizar o brainstorrning para gerar o máximo possível de alternativas.  • Avaliar alternativas. Efetuar análise crítica das alternativas procurando identificar as que mais benefícios podem trazer.  • Selecionar alternativa. Selecionar uma alternativa, devidamente justificada, e obter a aprovação da alteração junto à engenharia de produto.  • Implantar. Implantar a alternativa escolhida e efetuar as atualizações dos projetos. lista de material. especificações etc. através de uma ordem de alteração de produto (ECO - engineering change order).    
 

AP – Administração da Produção 14 
 

Assim, a engenharia de valor tem por diretrizes básicas:  a) reduzir o número de componentes;  
b) usar materiais mais baratos;  c) simplificar processos.   2.8. Projeto Modular   Uma outra forma de obter redução de custos com melhorias na qualidade, redução dos prazos de entrega e aumento da funcionalidade é através de produtos modulados. A partir de módulos projetam-se vários 
produtos finais diferentes, com várias aplicações.   2.9. Documentação do Produto   Uma vez definido o produto ou a alteração, este deve ser documentado. As formas mais usuais de documentação são.   • Explosão. Faz-se um desenho do produto "explodido", como visco na Figura 3.4    

  
• Diagrama de montagem. Define-se a sequência de montagem do produto, como visto na Figura 3.5.  
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 Figura .3.5. Adaptado de Heizer & Render (Production and Operations Management).   
• Estrutura analítica. Define-se a composição do produto em seus níveis hierárquicos, como visto na Figura 3.6.     
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• Lista de materiais (BOM - bill of material). Listam-se todos os materiais que compõem o produto, como visto na Tabela 3.1.   

Nome Código Nível Quantidade 
Fornecedores 

Externos Internos 
Peça XYZ AS 1 1 X  
Suporte R 209 2 2  X 
•Cantoneira R 207 3 2  X 
•Cantoneira R 207 3 2  X 
Parafuso com porca PR 3 2 1  X 
Rolamento R 204 2 2  X 
Retentor R 796 2 1 X  
Etiqueta E 604 2 1 X  
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3. LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS  
 
Você verá neste capítulo:  
• Efeito da globalização  
• Capacidade  
• Modelo conceitual da localização de empresas  
• Principais fatores quantitativos e qualitativos que devem ser 
incluídos em estudo de localização  
• Modelos quantitativos mais comumente utilizados na localização 
das empresas industriais  
• Modelo de localização de lojas  
• Comentários a respeito de outros modelos de localização  
 
3.1. Introdução  
 
A seleção do local para a implantação de uma empresa, fábrica ou 
depósito de produtos é uma decisão ligada à estratégia empresarial. Por 
exemplo: por que, na década de 60. a indústria automobilística foi 
implantada no ABC paulista? Por que, no limiar do século XXI, essa 
mesma indústria está deixando o ABC e sendo implantada em diferentes 
localidades do país, de maneira pulverizada. e não mais concentrada em 
uma única região? Que razões estão levando a indústria têxtil a deixar os 
estados de Santa Catarina e de São Paulo e ir para o estado do Ceará?  
 
Este capítulo analisa o impacto das novas visões econômicas, apresenta 
um modelo conceitual para a localização. os fatores que influenciam essa 
escolha e os métodos para que a localização possa ser avaliada. e 
discute a localização de unidades de serviços.  
 
3.2. O Fator Globalização da Economia  
 
Nos anos 60, as grandes empresas internacionais sediadas no Brasil 
eram denominadas multinacionais, pois estavam situadas em países 
diferentes. A característica dessas empresas, na época. era a geração de 
lucros para a matriz da empresa: o comando e os padrões externos 
eram bastante rígidos. e os produtos fabricados no Brasil eram 
predefinidos e visavam completar a amortização dos custos de 
desenvolvimento do produto no país de origem.  
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Aos poucos o enfoque das multinacionais foi mudando, e elas se 
transformaram em empresas transnacionais. As empresas não mais se 
prendiam a suas matrizes originais, ultrapassava-se a barreira da 
nacionalidade. O que importava era o lucro para a empresa. e não para o 
país de origem da empresa. A lealdade dos funcionários era para com a 
empresa. e não para com o país onde haviam nascido. A política de 
fabricação de produtos não mudou muito. os produtos fabricados nos 
países em desenvolvimento ainda serviam para fechar o ciclo da 
amortização dos custos de desenvolvimento, e permitia-se uma certa 
regionalização dos produtos, mas para melhor adequá-los aos clientes de 
cada país.  
 
A concorrência acirrada, porém, obrigou as empresas a repensarem suas 
estratégias. Não havia mais mercados cativos - todos os países 
procuravam comercializar seus produtos onde tosse possível. As redes 
de transporte, as tecnologias da comunicação, o apelo da 
competitividade forçaram uma grande concentração de esforços para 
que os produtos desenvolvidos tivessem alta qualidade e preços 
competitivos.  
 
Surge o conceito de globalização para buscar a competitividade, Os 
produtos são desenvolvidos e as fábricas são dimensionadas e 
projetadas em centros. de excelência. que são criados em alguns pontos 
do mundo. e esses modelos são exportados tanto para os países 
desenvolvidos como para países em desenvolvimento. Os produtos 
podem ser fabricados em um determinado país ou importados de outro 
país. dependendo do que for mais competitivo para a empresa. Acontece 
também a regionalização de produtos, que não necessariamente é 
realizada no país consumidor, mas no centro de excelência mais 
adequado. A visão mercadológica da empresa não é mais o Brasil ou um 
conjunto de países, mas o mundo.  
 
Da mesma forma que as empresas industriais, os serviços têm entrado 
na era da globalização. Grandes redes, como a KFC, McDonald's, 
Carrefour, têm levado o conceito de seus serviços, seus produtos 
(devidamente regionalizados) e até O layout de suas lojas para diversos 
pontos do mundo.  
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Dentro dessa perspectiva deve-se buscar a competitividade na 
localização do empreendimento.  
 
3.3. O Cenário da localização  
 
Para uma decisão adequada quanto à localização deve-se determinar:  
a) a capacidade que é necessária;  
b) quando é necessária;  
c) a localização dessa capacidade.  
 
Para uma resposta adequada deve-se:  
a) determinar a forma de medir a capacidade necessária;  
b) determinar a demanda para os próximos anos;  
c) determinar a capacidade a instalar:  
d) desenvolver as alternativas;  
e) avaliar as alternativas;  
j) decidir qual a melhor alternativa.  
 
3.3.1. Medida da Capacidade  
 
A capacidade é a máxima produção (ou saída) de um empreendimento.  
Pode ser medida como toneladas de alumínio por dia ou ano, número de 
veículos por dia ou ano, número de clientes atendidos por mês, número 
de lugares disponíveis por dia (aviões), A capacidade está relacionada à 
dimensão tempo. Não faz sentido enunciar a capacidade como, por 
exemplo, número de mesas (restaurante). Outro aspecto importante é 
não confundir capacidade com volume. O volume de produção é o que se 
produz atualmente, enquanto a capacidade é o máximo que pode ser 
produzido.  
 
Ainda devemos considerar o caso de empresas de multiprodutos. Por 
exemplo, não faz sentido medir a capacidade de uma montadora de 
veículo em função do modelo A ou do modelo B. Nesses casos a 
alternativa é expressar a capacidade em termos do valor das vendas. A 
capacidade também depende das horas de trabalho que são 
determinadas para o funcionamento da empresa. Finalmente, deve-se 
considerar se a capacidade deve ser medida em funcionamento de pico 
ou em funcionamento normal ou nominal.  
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Em algumas empresas isso não faz sentido. Em uma fábrica de cimento 
a capacidade é a denominada capacidade nominal- por exemplo, 5.000 
toneladas por dia. Em que pese a fábrica poder produzir um pouco mais 
que isso, há várias razões técnicas que desaconselham uma produção 
fora dessa escala nominal.  
 
Analogamente, em uma empresa de projetos de engenharia que mede 
sua capacidade em homens x hora por mês, não faz sentido determinar 
as horas multiplicando o número de técnicos pelas horas do mês, pois é 
impossível que qualquer pessoa trabalhe 8 horas em um dia de 8 horas.  
 
Em comparação, em um restaurante a capacidade deve ser medida no 
pico do atendimento. Em resumo, para a determinação da capacidade 
devemos:  
a) identificar uma forma de medi-la:  
b) considerar os aspectos nas empresas de multiprodutos:  
C) verificar as horas de trabalho:  
d) determinar se deve ou não ser considerado o pico da capacidade.  
 
3.3.2. Determinação da Demanda  
 
A decisão da implantação de uma empresa repercute na operação da 
empresa durante um longo período de tempo, sendo necessário um 
estudo adequado da demanda para o futuro. Esse assunto é tratado em 
outro capítulo deste livro.  
 
3.3.3. Determinação da Capacidade a Instalar  
 
A projeção da demanda fornece estimativas de necessidade ao longo do 
tempo. A capacidade a ser instalada dependerá de:  
• Precisão da estimativa da demanda  
• Share (parcela) de mercado que desejamos atender  
• Avaliação econômico-financeira  
 
Exemplo  
Vamos imaginar que a demanda projetada para todo o mercado seja:  
Ano 1 2 3 4 5 
Produto (un) 100.000 110.000 123.000 138.000 155.000 
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Sabe-se que a precisão da estimativa é de 10% (para mais ou para 
menos) para os anos 1 e 2, e de 20% para os demais anos. A empresa 
decide que vai abranger um share de mercado de 35%.  
 
Portanto, o cenário de capacidades para a empresa é:  
Ano 1 2 3 4 5 
Margem de erro 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
Capacidade máxima (un) 38.500 42.350 51.660 57.960 65.100 
Market share 35.000 38.500 43.050 48.300 54.250 
Capacidade mínima (un) 31.500 34.650 34.440 38.640 43.400 
 
Qual a capacidade que a empresa vai considerar' A decisão é bastante 
complexa e envolve o aspecto econômico-financeiro, além da questão da 
demanda do produto e da possibilidade que a empresa tem de abranger 
a parcela de mercado estipulada.  
 
3.3.4. Identificar e Avaliar as Alternativas  
 
Determinada a capacidade com que a empresa vai operar, buscam-se as 
alternativas. Devem ser identificados os fatores que influem na 
localização e elaborados diferentes modelos de avaliação que permitam 
comparar as diversas localizações alternativas.  
 
3.3.5 Seleção da Alternativa mais Adequada  
 
Para que o modelo de decisão seja consistente, é importante que sejam 
identificados os objetivos obrigatórios e os objetivos desejáveis a que 
cada alternativa deve obedecer. Todas 'as alternativas devem atender os 
objetivos obrigatórios. e deve-se montar um modelo para avaliação dos 
objetivos desejáveis, para uma melhor comparação das alternativas.  
 
Além disso devem ser analisados modelos quantificáveis que 
contemplem variáveis de custo, de mercado e de distâncias de 
transporte, entre outras variáveis quantitativas.  
 
Esses modelos devem ser complementados com outras considerações 
estratégicas e táticas, para que se tenha um modelo de decisão 
adequado.  
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Fatores subjetivos ou de difícil quantificação devem ser buscados e 
incorporados ao modelo decisório. Por exemplo, caso o mercado 
aumente acima do previsto, poderemos ainda ampliar a empresa no local 
escolhido? Continuaremos a contar com facilidades fiscais? Haverá 
implantação de uma nova malha de transportes na região? Poderão 
ocorrer problemas sindicais?  
 
A decisão tomada ainda deve estar de acordo com a visão que a 
empresa tem de seu negócio.  
 
3.4. Fatores que Influem na localização  
 
Para que um requisito seja considerado um fator importante para a 
localização de um empreendimento ele deve:  
 
• Depender da localização. Por exemplo, a existência de cursos de 
engenharia somente é um fator a ser considerado caso seja relevante 
para a empresa e caso não exista em todas as possíveis localidades que 
a empresa está analisando. Caso existam escolas de engenharia em 
todos os locais, deixa de ser um fator de localização.  
• O fator deve ser importante para os objetivos da empresa.  
Os fatores mais relevantes que influem na localização de uma empresa 
industrial são:  
• Fatores de pessoal: disponibilidade de pessoal qualificado, 
atitude sindical  
• Proximidade com os mercados consumidores e rede de 
transportes 
• Qualidade de vida e serviços: aspectos culturais, escolas, 
hospitais, bancos, arquitetura da cidade e da região, clima  
• Materiais e fornecedores: existência de suprimentos com 
qualidade, quantidade e preços competitivos  
• Serviços públicos: água, energia elétrica, telecomunicações  
• Facilidades: isenção de taxas e impostos  
• Outros fatores: proximidade de empresas de mesmo tipo, custo 
do terreno, custo da construção, regulamentos ambientais, atitudes da 
comunidade, existência de prestadoras de serviços de vigilância, limpeza 
e outros serviços especializados. 
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Para as empresas de serviço, os fatores importantes costumam ser:  
• Rede de transporte  
• Rede de comunicações  
• Proximidade com o mercado  
• Facilidade de comunicação com os clientes  
• Localização dos concorrentes  
• Aspectos locais (Em uma loja, por exemplo, o fator estacionamento 
de veículos pode ser primordial.)  
 
3.5. Localização da Empresa Industrial  
 
Primeiro devem-se separar os fatores que podem ter seus custos 
medidos (quantificáveis) dos fatores para os quais essa medida não é 
possível (não quantificáveis), e determinar os custos dos fatores 
quantificáveis.  
 
Os principais custos envolvidos são:  
• Custo do pessoal  
• Custo do terreno, construção  
• Custo dos equipamentos  
• Custo dos transportes  
• Custo das utilidades: água, energia elétrica  
• Custo de taxas e impostos  
 
Os fatores não quantificáveis são:  
• Atitude do pessoal e dos sindicatos  
• Atitude da comunidade  
• Restrições ambientais e governamentais  
• Qualidade de vida  
 
Para esses fatores deve-se montar um modelo de avaliação 
considerando o peso que cada fator deve ter e a avaliação que a 
empresa atribui a cada um dos fatores em cada local.  
 
3.5.1. Método do Centro de Gravidade  
 
Nesse modelo se procura avaliar o local de menor custo para a 
instalação da empresa, considerando o fornecimento de matérias-primas 
e os mercados consumidores.  
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Exemplo  
Na rede a seguir, MP é um ponto de fornecimento de matérias-primas, 
PA é um ponto de consumo de produtos acabados.  
A localização horizontal (LH) e a localização vertical (LV) são calculadas 
como:  
 
LH ou LV = Σ (volume X custo de transporte X distância) 
 Σ (volume X custo de transporte) 
 
Distribuição dos locais  

Dados  Localização 

Local Quantidade (t) 
Custo de transporte ($/t/KM) H V 

MP1 200 3,00 100 500 
MP2 400 2,00 200 400 
MP3 300 2,00 500 100 
PA1 150 4,00 400 500 
PA2 300 3,00 500 500 
PA3 50 5,00 300 400 
PA4 250 4,00 100 300 
PA5 50 3,00 100 100 

 
Localização 
horizontal = 

(200 x 3 x 100 + 400 x 2 x 200 + ... + 250 x 4 x 100 + 50; 3 x 100) 
(200 x 3 + 400 x 2 + 300 x 2 + 150 x 4 + ' .. + 250 x 4 + 50 x 3) 

 
Localização 
vertical = 

(200 X 3 x 500 + 400 x 2 X 400 + ... + 250 x 4 x 300 + 50 x 3 x 100) 
(200 x 3 + 400 x 2 + 300 x 2 + 150 x 4 + ... + 250 x 4 + 50 x 3) 

 
LH = 1.400.000/4.900 = 285,7  
LV = 1.845.000/4.900 = 376,5 
 
O ponto X desejado representa a localização aproximada.  
 
3.5.2. Método dos Momentos  
 
Esse método é semelhante ao método do centro de gravidade. 
Apresenta, porém, um aspecto interessante, que consiste em ponderar 
um determinado centro (cidade) contra os demais centros existentes em 
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uma determinada região geográfica. Para cada centro calcula-se o 
momento que as demais cidades somadas possuem. O momento é:  
 
Momento  M = Σ (custo unitário de transporte X quantidade X 
distância)  
O centro que tiver a menor soma de momentos será o escolhido.  
  
 
Exemplo  
Em um estudo de localização industrial foi selecionada a região a seguir, 
que abrange JS cidades A, B, C e D. Dado que os demais fatores de 
localização não favorecem nenhuma das cidades com relação às outras, 
determinar a localização de mínimo custo de transporte, Supõe-se que o 
custo unitário de transporte é o mesmo para qualquer tipo de carga 
transportada e é independente da origem ou do destino da carga, sendo 
igual a $2,00 por tonelada por quilômetro transportado ($2,00/t.Km).  

  
Figura 5. 1 Rede de transporte.  
 
Cálculo dos momentos:  
 
A: 2,00 X 3t x 100Km + 2 x 5 x 400 + 2 X 5 x 200 = $6.600,00  
B: 2 x 10 x 100 + 2 x 5 x 300 + 2 X 5 X 150 = $6.500,00  
C: 2 X 10 X 400 + 2 x 3 x 300 + 2 X 5 x 450 = $14.300,00  
D: 2 X 10 x 200 + 2 X 3 x 150 + 2 X 5 x 450 = $9.400,00  
 
Portanto a menor soma de momentos corresponde a cidade B.  
 
3.5.3. Método do Ponto de Equilíbrio  

AP – Administração da Produção 26 
 

 
É um método em que são comparadas diferentes localidades em função 
dos custos totais de operação (custos fixos + custos variáveis).  
CT = CF + CV . q 
 
Exemplo  
Uma empresa reduziu a provável localização de sua nova fábrica a três 
localidades: A, B e C. Com os dados de custos fixos e de custos 
variáveis, determinar a melhor localização.  
 
Tabela 5.3  

Localidade Custos fixos por ano Custo variável 
unitário 

A $120.000 $64,00 
B $300.000 $25,00 
C $400.000 $ 15,00 

 
Inicialmente vamos representar as retas dos custos totais para cada 
localidade.  
 
O primeiro ponto de cada reta de custo é calculado para a quantidade  
Q = 0, e é o próprio custo fixo de cada localidade. Vamos calcular o 
custo total para uma quantidade, Q = 20.000 unidades. Temos:  
 
Custo Total de A (em $1.000,00) = 120 + 64 x 20 = $1.400 
Custo Total de B (em $1.000.00) = 300 + 25 x 20 = $800 
Custo Total de C (em $1.000,00) = 400 + 15 x 20 = $700 
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 Figura 5.2 Custos totais.  
 
Calculando os pontos de intersecção das retas temos:  
 
CF’ + CV’ . q = CF” + CV” . q 
 
Intersecção entre A e B: 120 + 64 x Q = 300 + 25 x Q e Q = 4.615 un. 
Intersecção entre B e C: 300 + 25 X Q = 400 + 15 X Q e Q = 10.000 un  
 
Solução: 
Para uma produção de até 4.615 unidades, a melhor localização é A; 
entre 4.615 unidades e 10.000 unidades, a melhor localização é B; e 
acima de 10.000 unidades a produzir, a melhor localização é C. Nos 
pontos de intersecção não há vantagem de custo de uma localidade com 
relação à outra.  
 
3.5.4. Avaliação de Fatores Qualitativos  
 
Uma empresa deseja ponderar os fatores qualitativos de quatro cidades 
candidatas a sediar sua nova unidade. A empresa, inicialmente, definiu 
os fatores a serem considerados e atribuiu a cada um deles um peso, 
sendo que o total dos pesos soma 100. Posteriormente pediu a seus 
principais executivos que atribuíssem a cada uma das cidades uma nota, 
entre O e 10, para cada um dos fatores. Para cada cidade tomou-se a 
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nota média e a tabela para a decisão final apresentou os resultados que 
se seguem. Que cidade deve ser escolhida?  
 
Tabela 5.4  
    Cidades 
Fatores Peso A B C D 
Disponibilidade de pessoal 10 7,5 8,0 6,5 5,0 Aspectos sindicais 15 10,0 5,0 7,0 9,5 Restrições ambientais 20 5,0 7,5 9,0 6,5 Qualidade de vida 15 9,0 8,0 9,5 8,5 Suprimento de materiais 15 6,5 6,0 7,5 8,5 
Isenção de impostos 15 5,0 8,0 8,0 8,5 Desenvolvimento regional 10 5,0 6,0 8,0 6,5 
Total 100 6,83 6,95 8,05 7,70 
  
Dentro do critério apresentado, a cidade C seria a escolhida.  
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4. LAYOUT  
 
Você verá neste capítulo:  
• Tipos de layout nas empresas industriais  
• Aplicações de layout  
• Vantagens e desvantagens de cada tipo de layout  
• Elaboração de layouts  
• Avaliação de layouts  
• Layout das empresas de serviços  
• Determinação do número de equipamentos  
• Balanceamento de linhas de montagem  
 
4.1. Layout de Empresas Industriais  
 
A sequência lógica a ser seguida para o layout é: 
 
 Localização da unidade industrial  
 \/  
 Determinação da capacidade  
 \/  
 Layout da empresa  
 
 
Após ter-se determinado a localização da nova unidade industrial deve-
se determinar sua capacidade como dado inicial para o layout.  
 
4.2. Capacidade e Turnos de Trabalho  
 
Para a determinação da capacidade de produção não é suficiente 
somente a análise das vendas anuais. Deve-se tomar um conjunto de 
decisões com relação à capacidade. Será a capacidade nominal, a 
capacidade máxima ou um valor de capacidade para atender demandas 
futuras? Com relação ao número de turnos de trabalho, programados 
um, dois ou três?  
 
Essas decisões devem ser analisadas com relação à capacidade 
financeira da empresa. Somente após a determinação da capacidade e 
da quantidade de turnos de trabalhos a serem utilizados é que podem 
ser iniciados os procedimentos para o desenvolvimento do layout. A 
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capacidade de produção da empresa depende dos gargalos, isto é, dos 
processos ou dos equipamentos que limitam a capacidade de produção e 
que devem ser identificados.  
 
4.3. Etapas para a Elaboração do Layout  
 
Para a elaboração do layout devem ser seguidas estas etapas:  
• Determinar a quantidade a produzir.  
• Planejar o todo e depois as partes.  
• Planejar o ideal e depois o prático.  
• Seguir a sequência: local -> layout global -> layout detalhado -> 
implantar e reformular sempre que necessário (até onde for possível).  
• Calcular o número de máquinas.  
• Selecionar o tipo de layout e elaborar o layout considerando o 
processo e as máquinas. 
• Planejar o edifício.  
• Desenvolver instrumentos que permitam a clara visualização do 
layout.  
• Utilizar a experiência de todos.  
• Verificar o layout e avaliar a solução.  
• "Vender" o layout.  
• Implantar.  
 
4.3.1. Determinação do Número de Equipamentos  
 
A quantidade de equipamentos a ser utilizada depende da capacidade, 
do número de turnos e das especificações técnicas de cada equipamento.  
 
Exemplo  
Uma fábrica de rodas estampadas deseja instalar um número de prensas 
que seja suficiente para produzir 1.000.000 de rodas por ano. Cada 
prensa deve trabalhar em 2 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho 
útil de 6,9 horas/turno, e produzir uma roda a cada 0,8 minutos. 
Considerando que existe uma perda de 1% na produção e que o ano tem 
300 dias úteis, quantas prensas são necessárias para atender à demanda 
estipulada?  
 
Solução 
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• Determinação da quantidade de rodas que cada prensa pode produzir 
no ano  
 
Número de rodas =  6,9h/turno X 60min/h = 517,5 rodas/prensa.turno 
 0,8min X prensa/roda  
 
O número de "rodas sem defeito" é: 517,5 X 0,99 = 512,33 
rodas/prensa.turno  
Em dois turnos serão produzidas: 512,33 X 2 = 1.024,66 rodas/prensa  
Em um ano serão produzidas: 1.024,66 X 300 dias/ano = 307.398 
rodas/prensa.ano  
 
• Número de prensas  
 
O número de prensas será: N = 1.000.000 de rodas/ano = 3,25 prensas 
 307.398 rodas/prensa.ano  
 
• Conclusão  
Na verdade a decisão final com relação ao número de prensas dependerá 
da confiabilidade dos dados do modelo e da capacidade econômico-
financeira da empresa.  
 
4.3.2. Tipos de Layout  
 
Os tipos principais de layout são:  
• Layout por processo ou funcional  
• Layout em linha  
• Layout celular  
• Layout por posição fixa  
• Layouts combinados  
 
4.3.2.1. Layout por Processo ou Funcional  
 
Nesse tipo de layout (Figura 6.1), todos os processos e os equipamentos 
do mesmo tipo são desenvolvidos na mesma área e também operações 
ou montagens semelhantes são agrupadas na mesma área. O material 
se desloca buscando os diferentes processos.  
 
Características:  
• Flexível para atender a mudanças de mercado  
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Atende a produtos diversificados em quantidades variáveis ao longo do 
tempo  
• Apresenta um fluxo longo dentro da fábrica  
• Adequado a produções diversificadas em pequenas e médias 
quantidades  
• Possibilita uma relativa satisfação. no trabalho  
 

 Figura 6. 1 layout por processo funcionai.  
 
4.3.2.2. Layout em Linha  
 
As máquinas ou as estações de trabalho são colocadas de acordo com a 
seqüência das operações e são executadas de acordo com a seqüência 
estabelecida sem caminhos alternativos. O material percorre um 
caminho previamente determinado dentro do processo (Figura 6.2).  
 
Características:  
 
• Para produção com pouca ou nenhuma diversificação, em quantidade 
constante ao longo do tempo e em grande quantidade  
• Alto investimento em máquinas  
• Costuma gerar monotonia e estresse nos operadores  
• Pode apresentar problemas com relação à qualidade dos produtos 
fabricados  
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4.3.2.3 Layout Celular 
 
A célula de manufatura consiste em arranjar em um só local (a célula) 
máquinas diferentes que possam fabricar o produto inteiro (Figura 6.3).  
O material se desloca dentro da célula buscando os processos 
necessários.  
 
Características:  
• Relativa flexibilidade quanto ao tamanho de lotes por produto  
• Específico para uma família de produtos  
• Diminui o transporte do material  
• Diminui os estoques  
• Centraliza a responsabilidade sobre o produto fabricado  
• Enseja satisfação no trabalho  
• Permite elevado nível de qualidade e de produtividade 
 

 Figura 6.3 Layout celular 
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4.3.2.4. Layouts por posição fixa 
 
O material permanece fixo em uma determinada posição e as maquinas 
se deslocam até o local executando as operações necessárias. 
 
Características  
Para um produto único, em quantidade pequena ou unitária e, em geral, 
não repetitivo. É o caso da fabricação de navios grandes 
transformadores elétricos, turbinas, pontes rolantes, grandes prensas, 
balanças rodoferroviárias e outros produtos de grandes dimensões 
físicas. 
 

  
4.3.2.5. Layouts Combinados  
 
Os layouts combinados ocorrem para que sejam aproveitadas em um 
determinado processo as vantagens do layout funcional e da linha de 
montagem (geralmente).  
 
Pode-se ter uma linha constituída de áreas em seqüência com máquinas 
de mesmo tipo (layout funcional), continuando posteriormente com uma 
linha clássica (Figura 6.5).  
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4.3.3. Informações para o Layout  
 
Para a elaboração do layout são necessárias as seguintes informações: 
 
• Especificações do produto 
• Características do produto: dimensões, características especiais 
• Quantidade de produtos e de materiais 
• Sequencias de operações e de montagem 
• Espaço necessário para cada equipamento: incluindo espaço para 
movimentação do operador, estoques e manutenção 
• Informações sobre recebimento, expedição, estocagem de matérias 
primas e produtos acabados e transportes. 
 
4.3.4. Identificação do Fluxo dos Materiais  
 
Para a identificação do fluxo dos materiais pode ser utilizada a carta 
multiprocesso (Figura 6.6) e o fluxograma (Figura 6.7). Ainda para a 
análise de proximidade utilizar o diagrama de relacionamentos (Figura 
6.8).  
 
Sempre que possível, deve-se determinar a quantidade deslocada entre 
origens destinos, e p meio de transporte a ser utilizado, para que se 
tenha o custo unitário do deslocamento.  
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4.4. Layout Funcional  
 
4.4.1. Desenvolvimento do Layout 
 
Devem ser estabelecidos os centros produtivos, de maneira a minimizar 
os custos de transporte de material, e devem ser alocados os demais 
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centros da administração industrial (controle da qualidade, manutenção, 
almoxarifado, recebimento de materiais, expedição etc.). 
 
Também devem ser alocados os demais centros de serviços 
(administração, banheiros, vestiários. restaurante e refeitório, segurança 
etc.). 
 
As áreas alocadas para cada setor devem ser função da quantidade de 
equipamentos (para os processos industriais), e para os demais setores 
devem ser consideradas as normas e exigências existentes com relação 
ao espaço mínimo por pessoa e à quantidade de instalações para higiene 
pessoal, de acordo com a quantidade de funcionários. Não podem ser 
esquecidos corredores para o deslocamento de meios de transporte e 
também as áreas para recebimento e expedição de materiais e de 
produtos em função do tipo e da quantidade de veículos que circularão 
na empresa.  
 
Diferentes alternativas devem ser geradas e avaliadas, até que se tenha 
uma decisão quanto à alternativa definitiva a ser adotada,  
 
As alternativas devem ser claramente visualizadas, seja através de 
desenhos computadorizados, gabaritos, modelos em cartolina. madeira, 
plástico ou, ainda, maquetes, A representação física (em escala) do fluxo 
de materiais colocada no layout proposto permite uma visualização clara 
do tráfego que o layout apresentará. 
 
Somente após a aprovação da alternativa é que se poderá detalhar o 
layout interno de cada área.  
 
4.4.2. Avaliação do Layout  
 
A avaliação do layout deve ser realizada considerando-se seus aspectos 
quantificável e não-quantificáveis.  
 
O aspecto quantificável refere-se ao custo de transporte dos materiais e 
é avaliado por 
 
Custo do transporte = Σ Cij X Dij X Qij   
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Onde:  
 
Cij = Custo para transportar urna unidade entre a origem i e o destino j 
Dij = Distância entre a origem i e o destino j  
Qij = Quantidade (ou volume) transportada entre a origem i e o destino j  
 
Exemplo  
Um estudo de layout desenvolveu duas alternativas para localizar seis 
setores produtivos A. B, C, D, E e F dentro de uma área determinada 
(Figura 6.9), Conhecendo as quantidades (em toneladas) que devem ser 
transportadas por mês entre os setores produtivos (tabela 6.1) e os 
custos unitários de transporte (Tabela 6.2) determinar que nativa 
apresenta o menor custo total de transporte.  

  
Figura 6.9 Alternativas propostas (distâncias em metros).  
 
As distâncias são consideradas no centro geométrico da figura.  

  
Inicialmente devemos calcular as distancias que faltam, D1 e D2. 
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A alternativa 1 apresenta um custo menor que a alternativa 2, devendo 
ser a preferida.  

Quadro de avaliação da alternativa 1 
Setores Quantidade Distância Custo Total 
A – B 100 10 R$ 1,00 R$ 1.000,00 
A – C 50 35 R$ 2,00 R$ 3.500,00 
A – D 80 18 R$ 1,50 R$ 2.160,00 
A – E 30 15 R$ 1,50 R$ 675,00 
B – C 80 25 R$ 2,00 R$ 4.000,00 
B – E 60 18 R$ 1,50 R$ 1.620,00 
B – F 100 29 R$ 2,00 R$ 5.800,00 
C – D 50 29 R$ 2,00 R$ 2.900,00 
C – F 80 15 R$ 1,50 R$ 1.800,00 
D – E 90 10 R$ 1,00 R$ 900,00 
D – F 30 25 R$ 2,00 R$ 1.500,00 

Total       R$ 25.855,00 
 

Quadro de avaliação da alternativa 2 
Setores Quantidade Distância Custo Total 
A – B 100 35 R$ 2,00 R$ 7.000,00 
A – C 50 18 R$ 1,50 R$ 1.350,00 
A – D 80 15 R$ 1,50 R$ 1.800,00 
A – E 30 10 R$ 1,00 R$ 300,00 
B – C 80 29 R$ 2,00 R$ 4.640,00 
B – E 60 25 R$ 2,00 R$ 3.000,00 
B – F 100 15 R$ 1,50 R$ 2.250,00 
C – D 50 10 R$ 1,00 R$ 500,00 
C – F 80 25 R$ 2,00 R$ 4.000,00 
D – E 90 18 R$ 1,50 R$ 2.430,00 
D – F 30 35 R$ 2,00 R$ 2.100,00 

Total       R$ 29.370,00 
 
A alternativa 1 apresenta um custo menor que a alternativa 2, devendo 
ser a preferida. 
 
4.5. Layout em Linhas de Montagem  
 
Entendemos como linha de montagem uma série de trabalhos 
comandados pelo operador, que devem ser executados em sequência e 
que são divididos em postos de trabalho, nos quais trabalham um ou 
mais operadores com ou sem o auxílio de máquinas, o que se procura 
nesse tipo de layout é utilizar no máximo (razoável), tempo dos 
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operadores e das máquinas, realizando o que se denomina 
balanceamento linha.  
 
4.5.1. Balanceamento de Linhas de Montagem (Produto Único)  
 
Para fazer o balanceamento deve-se em primeiro lugar, determinar o 
tempo de (TC). O tempo de ciclo expressa a freqüência com que uma 
peça deve sair da linha ou, em outras palavras, o intervalo de tempo 
entre duas peças consecutivas.  
 
Por exemplo, suponhamos que uma linha deve produzir 1.000 peças em 
6,5 horas de trabalho. O tempo de ciclo é 6,5 X 60 minutos/1.000 = 
0,39 minuto/peça. Isto é, cada 0,39 minuto a linha deve produzir uma 
peça, para que seja alcançada a produção de 1.000 peças nas 6,5 horas 
disponíveis. Podemos expressar o tempo de ciclo como:  
 

TC = Tempo de produção   
 Quantidade de peças no tempo de produção  
 
A partir do tempo de ciclo, determinamos o número mínimo de 
operadores que teoricamente, seriam necessários para que se tivesse 
aquela produção (número teórico, N) 
 

N = Tempo total para produzir uma peça na linha  
 Tempo de ciclo   
 
Sendo Ti o tempo da peça em cada operação, temos:  
 
N = Σ  Ti / TC   
Em seguida deve-se verificar se o número teórico de operadores é 
suficiente para os requisitos de produção, determinando-se o número 
real de operadores (NR). Esse número real é determinado por simulação 
distribuindo-se os trabalhos em postos de trabalho e alocando-se a cada 
posto de trabalho o menor número de operadores possível. Para essa 
alocação devemos sempre considerar que o tempo de cada operador 
deverá ser menor ou, no limite igual ao TC.  
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Uma vez determinada a solução calculamos a eficiência do 
balanceamento (E). A eficiência do balanceamento é igual a: E = N/NR  
 
Exemplo  
Uma linha de montagem tem os processos que se seguem. Sabendo que 
desejamos produzir 10 peças por hora e que cada operador trabalha 45 
minutos por hora, determinar:  
 
a) O tempo de ciclo (TC) e o número teórico de operadores (N).  
b) O número real de operadores (NR) e a divisão de trabalho entre eles.  
c) A eficiência do balanceamento (E). Os tempos são em minutos por 
peça.  
 

 Figura 6.10  
 
Solução  
a) TC = 45min/10 peças/h = 4,5 minutos por peça  
Ti = 3,0 + 3,5 + ... + 3,0 = 17,5 minutos  
N = 17,5/4,5 = 3,89 operadores, isso teoricamente  
 
b) Uma das soluções é:  
Posto  1 2 3 4 5 TC 
Operações A B + C F + D G E  
Tempo (t) 3,0 4,5 4,5 2,5 3,0 4,5min 
Ocupação 
(O) 

66,7% 100% 100% 55,6% 66,7%  
 
c) E = 3,89 operadores (teoricamente)/5 operadores (na realidade) = 
77,8%  
 
Como se pode ver não é possível conseguir-se a produção de 10 peças 
em 45 minutos com 4 operadores, sendo necessários ao menos 5 
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operadores. A divisão do trabalho realizada atribui a cada operador uma 
ou mais atividades, dentro da sequência lógica do fluxo do processo, 
porém com um tempo que não supera o tempo de ciclo de 4,5 minutos. 
Nota-se, porém, que há uma desigualdade entre os operadores. Assim, 
tomando por base o tempo de ciclo, verifica-se que os operadores dos 
postos 2 e 3 trabalham 100% do tempo de ciclo, enquanto os demais 
trabalham porcentagens menores. Se em vez de uma linha de 
montagem o layout fosse em célula de manufatura os operadores mais 
livres poderiam auxiliar os operadores com maior carga de trabalho, ou 
seja, haveria uma melhor distribuição do trabalho.  
A eficiência (média) foi calculada em 77,8%.  
 
Exemplo  
No caso anterior, a empresa insiste em trabalhar na linha com 4 
operadores. O que se pode dizer a respeito?  
  
 
Caso dispuséssemos de 4 operadores, uma possível divisão do trabalho 
seria:  
Posto  1 2 3 4 TC 
Operações A B + C F + D G + E  
Tempo (t) 3,0 4,5 4,5 5,5 5,5min 
 
O novo tempo de ciclo seria TC = 5,5 minutos e a produção possível 
seria: 
Produção = 45 min/(5,5min/peça) = 8,18 peças, não se atingindo a cota 
de 10 peças em 45 minutos. 
 
4.5.2. Linha de Montagem Multiprodutos  
 
A metodologia para balancear a linha é a mesma da linha de um só 
produto, considerando-se como tempo de ciclo o tempo ponderado em 
função da quantidade a produzir de cada modelo. 
 
Exemplo 
Uma empresa deseja produzir na mesma linha de montagem os produtos 
X, Y e Z, cuja sequencia de montagem é dada. Sabendo-se que cada 
operador  trabalha 48 minutos por hora, e que devem ser produzidos 30 
produtos por hora, determinar:  
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a) O tempo de ciclo e o número teórico de operadores.  
b) A divisão do trabalho e o número real de operadores.'  
c) A eficiência do balanceamento.  
 

  
Solução  
Deve-se determinar o tempo ponderado para cada operação. Tem-se:  
A: (2,5 X 10 + 3,0 X 8 + 2,8 X 12)/30 produtos = 2,72min  
B: (1,7 X 10 + 1,2 X 8 + 2,4 X 12)/30 produtos = 1,85min e 
sucessivamente  
C = O,72min  
D = 1,73min  
E = 0,53min  
 
a) TC = 48min/30 produtos = 1,6min/produto  
   Ti = 7,55min; N = 7,55/1,6 = 4,72 operadores  
 
b) Uma das soluções é:  
 
Posto  1 2 3 4 TC 
Operações A B D C + E  
Operadores 2 2 2 1  
Tempo (t) 2,72/2 1,85/2 1,73/2 1,2,5 1,36min 
 1,36 0,93 0,87 1,25  
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A solução acima é dada em função de que não se pode ultrapassar o 
tempo de ciclo, que é de 1,6 minuto. Contudo, verifica-se que com 7 
operadores poderia ser produzida uma quantidade total de produtos 
maior, pois que o novo tempo de ciclo seria de 1,25. Com esse tempo de 
ciclo a produção possível (em média) seria:  
 
Produção = 48min/1,36 = 35,29 produtos  
 
c) Supondo que realmente fossem produzidos somente os 30 produtos, a 
eficiência seria: E = 4,72/7 = 67,4%.  
 
Como consideração prática, seria recomendável um reestudo das 
operações, para que houvesse urna melhor utilização dos recursos 
produtivos.  
 
 
Exemplo  
No caso da linha de montagem da empresa anterior, a empresa definiu 
que poderá, a qualquer momento, alterar o mix de produtos, mantendo 
a produção total dos modelos em 30 unidades totais por hora. Verificar 
se o balanceamento proposto atenderá à nova diretriz. 
 
Solução  
Vamos calcular o tempo total necessário caso fossem produzidas 
somente 30 unidades de X, ou somente 30 unidades de Y ou, ainda, 
somente 30 unidades de Z. Os tempos unitários para a produção de X, Y 
e Z são, respectivamente, 7,8 minutos, 6,7 minutos e 8,0 minutos.  
 
Caso fossem produzidas somente 30 unidades de cada modelo, o tempo 
total da produção seria: X = 7,8 X 30 = 234 minutos, Y = 6,7 X 30 = 
201 minutos, Z = 8,0 X 30 = 240 minutos. Dado que cada operador 
trabalha 48 minutos em uma hora, o teórico de operadores em cada 
caso seria:  
 
Nx = 234/48 = 4,88 
Ny = 201/48 = 4,19 
Nz = 240/48 = 5,00 operadores necessários 
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O dimensionamento com 7 operadores feito no exemplo anterior seria 
mais do suficiente. Como conclusão final, sugere-se que o modelo seja 
simulado através softwares, pois que isso poderá oferecer uma melhor 
visualização das diferentes alternativa e das cargas de trabalho, entre 
outros aspectos. 
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Questionário 01  
1. Qual o objetivo da administração da produção?  2. Defina empresa de classe mundial?  
3. Qual o conceito de produtividade?  4. Quais as vantagens obtidas ao se desenvolver um bom projeto de produtos? 
5. Quais as principais características que um produto deve possuir? 6. Qual o conceito do ciclo de vida do produto, e sua importância dentro da administração da produção? 7. Quais as estratégias básicas para o desenvolvimento de novos produtos? 8. Explique o conceito de engenharia (1) simultânea, (2) robusta e de (3) valor? 9. O que é o Projeto Modular? 10. Explique o que é a documentação do produto, e suas etapas.  
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Produtividade e Eficiência 
 
1. Qual a eficiência de um transformador elétrico que no processo de 
redução de tensão de 11.000 volts para 110 volts recebe a energia de 
850kWh e envia 830kWh? 
 
2. Qual a eficiência econômica de uma empresa que incorreu em custos 
de R$150.000 para gerar uma receita de R$176.000 
 
3. Determinar a produtividade da mão de obra de uma empresa que 
faturou R$70 milhões em um certo ano fiscal no qual os 350 
colaboradores trabalharam em média 170 horas/mês. 
 
4. A empresa do exemplo anterior produziu 1.400.000 toneladas/ano  do 
produto que fabrica e comercializa. Qual a produtividade da mão de 
obra? 
 
5. Determinar a produtividade da empresa do exercício anterior, 
sabendo-se que incorreu em custos de R$ 66 milhões, referentes a todos 
os insumos utilizados. 
 
6. Determinar a eficiência econômica de uma empresa, fabricante de 
autopeças, que no período de um mês produziu 35.000 unidades que 
foram vendidas a R$12/unid. Foram gastos R$357.000/mês na aquisição 
do material. 
 
7. Determinar a eficiência de uma empresa, que no trimestre produziu 
45.000 unidades do seu produto que foram comercializados a 
R$20/unid., os custos de aquisição de MPs foram de R$180.000/mês. 
 
 
8. Sabendo que a empresa do exercício anterior utilizou 50 funcionários 
trabalhando 176 horas/mês para atingir o faturamento de 
R$300.000/mês qual foi a produtividade da empresa? 
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Documentação do Produto 
 
1. Com base no item 3.9 desenvolver a documentação do produto 
“Cadeira Escolar” compreendendo as seguintes etapas: a) Explosão; b) 
Diagrama de montagem; c) Estrutura analítica; e d) Lista de materiais. 
 
2. A empresa do exercício anterior está fabricando também “Carteiras 
Escolares” compreendendo as seguintes etapas: a) Explosão; b) 
Diagrama de montagem; c) Estrutura analítica; e d) Lista de materiais. 
 
Determinação do Número de Máquinas 
 
1) Uma empresa deseja instalar um número de máquinas que seja 
suficiente para produzir 1.000.000 de peças por ano. Cada máquina 
deve trabalhar em 3 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 
7 horas/turno, e produzir uma peça a cada 0,7 minutos. 
 
Considerando que existe uma perda de 0,5% na produção e que o ano 
tem 279 dias úteis, quantas máquinas são necessárias para atender à 
demanda estipulada? 
 
2) Uma empresa deseja instalar um número de máquinas que seja 
suficiente para produzir 240.000 de peças por ano. Cada máquina deve 
trabalhar em 2 turnos de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 7 
horas/turno, e produzir uma peça a cada 5 minutos. 
 Considerando que existe uma perda de 6,0% na produção e que o 
ano tem 260 dias úteis, quantas máquinas são necessárias para atender 
à demanda estipulada? 
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Determinação da Capacidade a Instalar 
 
1) Vamos imaginar que a demanda de um produto para um determinado 
mercado seja a seguinte: 
 
Ano 1 2 3 4 5 
Produto (un) 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 
 
Sabe-se que a precisão da estimativa  (para + ou - ) é de 8% 
para os anos 1 e 2, e de 12% para os demais anos.  
 
A empresa decide que vai abranger um market-share de  25%.  
Portanto, qual será o cenário de capacidades para a empresa? 
 
Ano 1 2 3 4 5 
Margem de erro           
Capacidade máxima 
(un)           
Market share           
Capacidade mínima 
(un)           
 
2) Vamos imaginar que a demanda de um produto para um  
determinado mercado seja a seguinte: 
 
Ano 1 2 3 4 5 
Produto (un) 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 
 
Sabe-se que a precisão da estimativa  (para + ou - ) é de 5% 
para os anos 1 e 2, e de 10% para os demais anos.  
A empresa decide que vai abranger um market-share de  20%.  
Portanto, qual será o cenário de capacidades para a empresa? 
 
3) Vamos imaginar que a demanda de um produto para um determinado 
mercado seja a seguinte: 
 
Ano 1 2 3 4 5 
Produto (un) 80.000 100.000 110.000 130.000 120.000 
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Sabe-se que a precisão da estimativa  (para + ou - ) é de 4% 
para os anos 1 e 2, e de 8% para os demais anos.  
A empresa decide que vai abranger um market-share de  20%.  
Portanto, qual será o cenário de capacidades para a empresa? 
 
 
4) Vamos imaginar que a demanda de um produto para um  
determinado mercado seja a seguinte: 
 
Ano 1 2 3 4 5 
Demanda (un) 500.000 540.000 630.000 710.000 750.000 
 
Sabe-se que a precisão da estimativa (para mais ou para menos)  
é de 2%, 3%, 5%, 6%, e 7% respectivamente para os anos 1, 2, 3, 4 e 
5. A empresa decide que vai abranger um market-share de 25%.  
Portanto, o cenário de capacidades para a empresa? 
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Método do Centro de Gravidade 
 

 
 

  
 
 

CARAZINHO 

CAXIAS DO SUL 

GRAVATAÍ 
SANTA MARIA 
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Exercícios – Localização  
 
1) Uma empresa compra materiais de 3 fornecedores – F1, F2, F3 – e 
vende seus produtos acabados  em 3 mercados – M1, M2 e M3 - 
Com os dados e coordenadas da tabela abaixo determinar pelo método 
do centro de gravidade a melhor localização para a empresa – E – Trace 
um gráfico com todas as localizações. 
 
Tabela 
Local Qtde. Custo Localização (km) 

 (t) ($/t/KM) Horizontal Vertical 
F1 300 1,50 200 1.800 
F2 250 2,00 1.800 1.800 
F3 200 2,50 600 600 
M1 150 3,00 200 200 
M2 100 1,00 600 100 
M3 200 2,50 1.400 600 

 
2) Uma nova empresa está procurando uma localização  
para instalar sua fábrica, com base nos dados abaixo  
e utilizando o método do centro de gravidade qual  
localidade deve ser escolhida? 
 
Tabela 
Local Qtde. Custo Localização (km) 

 (t) ($/t/KM) Horizontal Vertical 
F1 200 1,80 750 950 
F2 280 2,20 250 750 
F3 210 2,60 550 850 
M1 180 3,30 350 350 
M2 160 1,10 650 750 
M3 270 2,60 150 250 
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3) De acordo com a rede de transportes, as cargas e os custos 
 unitários de transporte determine se a localização de uma  
empresa deve ser na cidade A, B, C ou D. utilize o método  
dos momentos para esta análise. 
 

  

A 
10t 

D 
5t 

B 
4t 

C 
3t 

30km 
$5 

20km 
$15 

10km 
$8 

20km 
$10 

10km 
$6 
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4) Uma empresa deseja instalar sua fábrica na região  
apresentada abaixo. Através do método de momentos,  
e com base nos dados abaixo determine qual cidade  
deve ser escolhida. 
 

 Exercício – Método do ponto de equilíbrio  
 
5) Um fabricante tem analisado algumas localidades que possuem os 
recursos necessários para a fabricação de seu produto. Três localidades 
estão sendo analisadas  e apresentam custos diferenciados. Utilizando o 
método do ponto de equilíbrio, determinar a melhor localização. 
 
Localidade CF ($/ano) CV (un.) 

A R$ 32.000,00 R$ 10,00 
B R$ 12.000,00 R$ 18,00 
C R$ 18.000,00 R$ 14,00 

 
 
 
 
 
 

A 
10t 

C 
30t 

B 
15t 

D 
20t 

100km 
$8 

100km 
$6 

230km 
$8 

350km 
$5 

50km 
$5 

E 
15t 

F 
10t 

50km 
$5 

200km 
$5 
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6) Um fabricante tem analisado algumas localidades que possuem os 
recursos necessários para a fabricação de seu produto. Três localidades 
estão sendo analisadas  e apresentam custos diferenciados. Utilizando o 
método do ponto de equilíbrio, determinar a melhor localização. 
 
Localidade CF ($/ano) CV (un.) 
Argentina R$ 10.000,00 R$ 20,00 
Brasil R$ 45.000,00 R$ 10,00 
China R$ 20.000,00 R$ 15,00 
 
 
7) Uma empresa está avaliando quatro possíveis localidades para a 
instalação de uma fábrica. Uma vez que os fatores de localização foram 
identificados, a empresa atribui notas de 1 a 5 a cada fator, para cada 
uma das localidades, conforme a tabela abaixo. Determinar que 
localidades tem a melhor avaliação, usando o método de avaliação de 
fatores qualitativos. 
 
Fator Peso A B C D 
Proximidade de MP 20 5 4 4 5 
Proximidade a mercados 16 2 3 4 1 
Sistema viário 16 3 4 4 5 
Disponibilidade de pessoal 14 2 3 4 5 
Qualidade de vida 12 3 3 4 2 
Restrições ambientais 12 5 2 1 5 
Incentivos fiscais 10 4 4 5 3 
Total 100         
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8) Uma empresa está avaliando quatro possíveis localidades para a 
instalação de uma fábrica. Uma vez que os fatores de localização foram 
identificados, a empresa atribui notas de 1 a 5 a cada fator, para cada 
uma das localidades, conforme a tabela abaixo. Determinar que 
localidades tem a melhor avaliação, usando o método de avaliação de 
fatores qualitativos. 
 
Fator Peso A B C D 
Restrições ambientais 15 5 4 4 3 
Pessoal 12 2 3 4 2 
Sistemas de transportes 18 3 4 4 4 
Proximidade de mercados 20 2 3 4 3 
Qualidade de vida 25 3 3 4 4 
Proximidade de matérias 
primas 10 5 2 1 5 
TOTAL 100         
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Determinação do Número de Máquinas e Equipamentos  
 
1. Uma empresa deseja instalar um número de máquinas que seja 
suficiente para produzir 1.000.000 de peças por ano.  
 
Cada máquina deve trabalhar em 3 turnos de 8 horas por dia, com um 
trabalho útil de 7 horas/turno, e produzir uma peça a cada 0,7 minutos. 
 
Considerando que existe uma perda de 0,5% na produção e que o ano 
tem 279 dias úteis, quantas máquinas são necessárias para atender à 
demanda estipulada? 
 
2. Uma empresa deseja instalar um número de máquinas que seja 
suficiente para produzir 500.000 peças por ano.  
 
Cada máquina deve trabalhar em 2 turnos de 8 horas por dia, com um 
trabalho útil de 7,2 horas/turno, e produzir uma peça a cada 5 
minutos. 
 
Considerando que existe uma perda de 3% na produção e que o ano tem 
250 dias úteis, quantas máquinas são necessárias para atender à 
demanda estipulada?  
 
3. Uma empresa deseja instalar um número de máquinas que seja 
suficiente para produzir 240.000 de peças por ano. Cada máquina deve 
trabalhar em 1 turno de 8 horas por dia, com um trabalho útil de 7 
horas/turno, e produzir uma peça a cada 6 minutos.    
 
Considerando que existe uma perda de 6% na produção e que o ano tem 
260 dias úteis, quantas máquinas são necessárias para atender à 
demanda estipulada? 
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LAYOUT  
 
1) Quatro setores produtivos devem ser localizados. Supondo que o 
custo unitário do deslocamento é o mesmo entre qualquer origem e 
destino e é função da distância, avaliar qual das duas alternativas de 
layout seria preferível. Os dados são os da tabela abaixo. 
 
Carga entre origens e destinos 
Origem \ 
Destino A B C D 

A - 20 30 10 
B 10 - 20 10 
C 20 30 - 20 
D 30 20 10 - 

 
Custos (por m por t) 
Distância $ 
Até    1,00 
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2) Três setores produtivos devem ser localizados. Supondo que o custo 
unitário do deslocamento varia em função da distância e consta na 
tabela abaixo, avaliar qual das duas alternativas de layout seria 
preferível. 
Os dados são os da tabela abaixo. 
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Balanceamento da Linha de Montagem - Produto Único 
 
1. Um fabricante de armários estruturou uma linha de montagem a 
partir de partes pré-fabricadas e que deve produzir 6 armários por hora. 
A figura abaixo apresenta a sequência das operações com os tempos em 
minutos. Cada operador trabalha 48 minutos por hora. 
 
Determinar: 
a) O tempo de ciclo (TC); b) O número teórico (N) de operadores; c) A divisão do trabalho e o número real (NR) de operadores; 
d) A eficiência (E) do balanceamento.  
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2. Uma empresa do ramo automobilístico deve montar o chassi de um 
veículo. As operações e os respectivos tempos são dados na figura 
abaixo. Devem ser montados 500 chassis por dia, e o tempo útil diário 
de cada operador é de 7h, determinar: 
 
a) O tempo de ciclo (TC); b) O número teórico (N) de operadores; 
c) A divisão do trabalho e o número real (NR) de operadores; d) A eficiência (E) do balanceamento.  

  
 
3. Um fabricante de máquina estruturou uma linha de montagem a partir 
de partes pré-fabricadas e que deve produzir 6 máquinas por hora. A 
figura abaixo apresenta a sequência das operações com os tempos em 
minutos. A hora útil é de 48 minutos por hora. Determinar: 
 
a) O tempo de ciclo (TC); 
b) O número teórico (N) de operadores; 
c) A divisão do trabalho e o número real (NR) de operadores; 
d) A eficiência (E) do balanceamento. 
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4. Um fabricante de máquina estruturou uma linha de montagem a partir 
de partes pré-fabricadas e que deve produzir 32 unid/hora. A figura 
abaixo apresenta a sequência das operações com os tempos em 
segundos. A hora útil é de 48 minutos por hora. Determinar: 
 
a) O tempo de ciclo (TC); 
b) O número teórico (N) de operadores; 
c) A divisão do trabalho e o número real (NR) de operadores; 
d) A eficiência (E) do balanceamento. 
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LAYOUT - Balanceamento da Linha de Montagem – Vários 
Produto 
 
1 Uma empresa deseja produzir na mesma linha de produção os 
produtos: P1, P2, e P3, cuja sequência de montagem está abaixo. 
 

  
Sabendo que cada operador trabalha 50 minutos por hora e devem ser 
produzidos 45 unidades por hora, determinar:  
 
a) O tempo de ciclo e o número teórico de operadores 
b) A divisão do trabalho e o número real de operadores. 
c) A eficiência do balanceamento  
 
Produto P1 P2 P3 
Quantidade por hora / 
Tempos por operação (min) 18 12 15 

A 8,3 9,2 8 
B 7,4 3,5 5,5 
C 2,5 4,6   
D 6 3,3 6,6 
E -  -  4,8 

Tempo total (min) 24,2 20,6 24,9 
 
 
2 Uma empresa deseja produzir na mesma linha de produção os 
produtos: P1, P2, e P3, cuja sequência de montagem está abaixo. 
 

  
Sabendo que cada operador trabalha 50 minutos por hora e devem ser 
produzidos 30 unidades por hora, determinar:  

AP – Administração da Produção 64 
 

 
a) O tempo de ciclo e o número teórico de operadores 
b) A divisão do trabalho e o número real de operadores. 
c) A eficiência do balanceamento  
 
Produto P1 P2 P3 
Quantidade por hora 8 15 7 
Tempos por operação (min) 
A 2,1 2,5 4 
B 3,4 2,4 3,6 
C 1,6 3,6   
D 5   4,1 
E   1,5 1,6 
Tempo total (min) 12,1 10 13,3 
 
 


