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   INTRODUÇÃO 

O layout é uma técnica de administração de operações, cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para 

aumentar a eficiência do sistema de produção. É  muito importante pois o fluxo dos processos podem ser 

utilizado ou prejudicado em função da distribuição física dos equipamentos. Por isso, deve ser bem estudado 

porque as alterações futuras podem gerar altos custos ou mesmo não praticáveis. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Layout em estação de trabalho: as estações são 

dispostas em amplos espaços, sendo raramente 

encontrados em salas de poucas dimensões, 

algumas agrupam até quatro pessoas da 

organização. 

 

Figura 1: layout em estação de trabalho 

TIPOS  E CARACTERÍSTICAS 
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Conclui-se que, após o estudo do layout a utilização 

do mesmo mostra-se muito eficiente na medida em 

que considera e minimiza fluxos de informações, 

materiais e pessoas sendo uma importante ferramenta 

de gestão para as organizações gerando ganhos em 

custos, facilitando no processo produtivo, minimizando 

custos, tendo qualidade no trabalho, no processo e 

melhorando a adequação do espaço físico utilizado. 

É de extrema importância para tomada de decisão dos 

gestores, pois é através de um bom estudo de layout, 

que são tomadas decisões como: onde colocar uma 

mesa, uma cadeira, se irá atrapalhar ou não no fluxo 

de clientes entre outros. 

Porém, para implantar o sistema dentro da empresa 

gera altos custos e qualquer medida a ser tomada 

deve ser cuidadosamente planejada e definida, para 

diminuir o insucesso da decisão.  

 

 

  

Layout em corredor: É considerado muito bom 

para incentivar relações de grupo, principalmente 

quando o trabalho exige formação de equipes. 

Melhor ainda quando a exigência e a realização do 

trabalho em pequenas equipes.  

 

 

 

 

Figura 2: layout em corredor 

 

Layout Panorâmico: Não há maior dificuldade na 

supervisão visual por parte da gerencia, mas por 

estar isolada em salas, essa supervisão não é 

percebida ou não é considerada prejudicial a quem 

é supervisionado, e, o tratamento acústico reduz o 

nível de ruído tendo divisórias transparentes e que  

não segue até o teto. 

  

 

 

 

Figura 3: layout panorâmico 


