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RESUMO 

Visando a preservação de produtos em diferentes tipos e quantidades, foram planejados os armazéns, 

sempre com estrutura adequada para melhor administração do espaço. Diante do grande volume de bens 

inservíveis disponibilizados diariamente pelas Unidades e Órgãos da Universidade Estadual de Campinas, 

foi criada em 2004 a Seção de Bens Disponíveis, vinculada à Diretoria Geral da Administração da 

UNICAMP, responsável pelo recolhimento e guarda de tais bens e sua devida destinação, seja ela através 

de reaproveitamento interno, alienação por venda ou alienação por doação. 

Dada a grande variedade de bens, o armazém ideal precisa considerar toda a diversidade de bens 

recolhidos e o tempo estimado de permanência no depósito, o que não é fácil de determinar. 

O objetivo deste trabalho é redefinir o layout do depósito de bens recolhidos na UNICAMP, melhorando 

a organização do espaço, de maneira a facilitar as atividades de separação, armazenagem e controle dos 

bens, assim como proporcionar um ambiente de trabalho adequado aos funcionários envolvidos e a 

melhora do fluxo de materiais. 

 

ABSTRACT 

In order to preserve the product in different kind and amount, the warehouses were designed, always with 

the proper structure to improve space management. Facing the great volume of unserviceable goods daily 

provided by Units and Agencies of UNICAMP, was established in 2004 the Section of Available Goods, 

attached to the General Board of Management of UNICAMP, responsible for taking and keeping of such 

goods and its due destination, be it by internal reuse, disposal by sale or disposition by gift. 

Given the big variety of goods, the ideal warehouse needs to consider all the diversity of goods collected 

and the estimated residence time, which is not easy to determinate. 

The goal of this paperwork is to redefine the layout of the collected goods warehouse in UNICAMP, 

improving the space organization, in a way to make easier the separation, conservation and goods 

controlling, as well provide a pleasant working environment to involved workers without forgetting the 

material flow. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Os armazéns são espaços planejados e destinados à preservação e segurança de produtos 

em diferentes quantidades, devendo apresentar estrutura coerente e organizada, 

facilitando melhor controle e administração. Dependendo do produto a ser armazenado 

e das necessidades do cliente, as formas e especificidades do armazém podem sofrer 

alterações. 

Criada em 2004, a Seção de Bens Disponíveis é parte da Diretoria Geral da 

Administração da UNICAMP, atuando no recolhimento dos bens disponibilizados pelas 

Unidades e Órgãos da Universidade e na guarda dos mesmos promovendo a devida 

destinação através de alienações e assegurando o cumprimento de normas que regem a 



Legislação de Meio Ambiente quanto às condições de guarda e conservação dos 

materiais. 

No depósito da Seção em questão, realiza-se a gestão dos bens considerados inservíveis 

à demanda das unidades e órgãos da UNICAMP, em condições de uso ou sucatados, 

promovendo a guarda e conservação de tais bens até que sua destinação seja definida. 

Dessa maneira, o armazém ideal precisa considerar toda a diversidade de bens 

recolhidos e o tempo estimado de permanência no depósito, o que não é fácil de 

determinar. 

Os bens podem ter as seguintes destinações: reaproveitamento interno, alienação por 

doação e alienação por venda. 

Os bens alienados são excluídos do ativo patrimonial da instituição após devidamente 

formalizado seu processo de doação ou venda. 

O objetivo deste trabalho é redefinir o layout do depósito de bens disponibilizados na 

UNICAMP, melhorando a organização do espaço, de maneira a facilitar as atividades de 

separação, armazenagem e controle dos bens. 

O problema está no espaço atualmente destinado à armazenagem dos bens recolhidos na 

UNICAMP, que não contempla um planejamento quanto ao perfil dos bens recebidos, 

nem a frequência de saída e o tempo de permanência, dificultando a adequação do 

espaço às atividades ali desenvolvidas, provocando lentidão no manuseio e dificuldade 

na gestão desses bens. 

Este trabalho se justifica porque atualmente o ambiente de trabalho proporciona riscos e 

mal estar aos funcionários envolvidos com a gestão da área, além do desperdício de 

tempo na movimentação de materiais que nem sempre ficam dispostos de maneira a 

facilitar seu manuseio e sua saída do depósito. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A gestão de estoques e a armazenagem 

O gerenciamento de estoque surgiu pela necessidade das empresas em manter um 

controle mais apurado do que se passava com os materiais: o período de permanência 

dentro dos armazéns, a quantidade estocada, o estoque de segurança e a necessidade de 

pedir novamente aquele produto, assim como para um maior controle do material 

contido no armazém. 

Bowersox e Closs (2001) definem o gerenciamento de estoques como um processo 

integrado pelo qual são obedecidas as políticas da empresa e da cadeia de valor com 



relação aos estoques. A gestão de estoques abrange ainda as atividades compreendidas 

desde programação e planejamento das necessidades de materiais até o controle das 

quantidades adquiridas, preocupando-se sempre em manter o controle sobre sua 

localização, bem como mensurar sua movimentação e utilização, visando responder 

com regularidade aos clientes em relação a preços, quantidades, e prazos. Nesse sentido, 

a movimentação de materiais tem por objetivos a reposição de matérias-primas nas 

linhas de produção, o transporte de materiais processo, embalo e armazenamento de 

produtos, sempre considerando o tempo e espaço disponíveis (PALLETA, SILVA, 

2009). 

A gestão da armazenagem garante a administração do espaço para que seja mantido em 

sua integridade o inventário, estando vinculada a gestão de estoques, uma vez que a 

armazenagem consiste na alocação de estoques dentro de determinado tipo de armazém 

(ALMEIDA; SCHLUTER, 2009). 

A questão operacional é gerida pela gestão de armazenagem e de estoques. De acordo 

com Magee (1977), podem ser consideradas estas as funções operacionais dentro do 

armazém: 

 Recepcionar os produtos, que chegam por diversos meios, e tornam-se 

responsabilidade do armazém; 

 Configurar os produtos, registrando-os na ocasião de sua entrada; 

 Qualificar os produtos, distribuindo-os nas áreas específicas, permitindo uma 

localização e uma armazenagem mais criteriosa; 

 Separar e preparar os pedidos, de acordo com a necessidade do cliente; 

 Ordenar os pedidos, de maneira que falhas sejam minimizadas; 

 Expedir os produtos; 

 Organizar os registos, permitindo uma reposição correta dos produtos expedidos. 

 

2.2.Características dos armazéns 

2.2.1. Tipos de armazéns 

De acordo com Ballou (2008), os principais tipos de armazéns são: 

 De commodities 

 De volumes de graneis 

 De temperatura controlada 

 De produtos residenciais 



 De mercadorias 

 Mini armazéns 

 

As instalações podem ser próprias ou alugadas. A decisão a respeito da melhor 

estratégia para cada empresa é essencialmente financeira. 

Um depósito próprio é operado pela empresa proprietária da mercadoria. As principais 

vantagens da armazenagem própria são o controle, a flexibilidade, o custo e outras 

vantagens intangíveis. O controle facilita a integração das operações do depósito com os 

outros procedimentos logísticos internos da empresa. A flexibilidade consiste na 

capacidade de realização de ajustes nas políticas e procedimentos operacionais para 

atender a necessidades específicas.  

Depósitos próprios são, geralmente, considerados menos custosos do que depósitos 

terceirizados, também chamados públicos, porque, nos custos daqueles não são 

computadas margens de lucro. Assim, tanto os custos fixos como os custos variáveis são 

menores, o que pode ser uma impressão falta, já que depósitos terceirizados costumam 

ser mais eficientes ou operam com faixas salariais mais baixas. As vantagens 

intangíveis constituem a vantagem de marketing sobre outras empresas. 

Uma das alternativas de armazém é utilizar depósitos públicos, onde é possível uma 

flexibilidade financeira e economia de escala, sem contar a probabilidade de maior 

especialização de gerenciamento da armazenagem, uma vez que aqueles que dominam o 

negócio da gestão de armazéns compreendem os riscos inerentes às operações e são 

motivados a tirar vantagens das oportunidades de mercado (CHING, 2010). 

 

2.2.2. Layout de armazéns 

Um layout adequado e pertinente permite utilizar a tridimensionalidade de um armazém, 

da maneira mais eficiente possível; um bom projeto irá proporcionar uma 

movimentação de materiais e acesso a qualquer SKU (Stock Keeping Unit) de modo a 

ser rápida, fácil e segura. 

É importante ressaltar que layout é a disposição física dos equipamentos e das pessoas, 

que define onde colocar as instalações, máquinas e pessoal, além de definir a forma e a 

aparência da produção, a maneira pela qual a produção flui e os fluxos dos elementos 

envolvidos na produção (PALLETA, SILVA, 2009). 

O layout de um armazém considera as características de produtos e serviços (volume, 

peso e acondicionamento na estocagem), instalações físicas (número de andares e altura 



útil) e movimentação dos produtos (equipamentos, continuidade de movimento e 

economia de escala na movimentação), considerando como parte inserida ao layout, o 

arranjo físico, que pode ser definido como a forma como se dispõe fisicamente os 

recursos dentro das instalações de determinada operação, sendo tais recursos 

funcionários, máquinas e equipamentos e áreas que demandem necessidade de arranjo. 

 

 

Fig. 1 – Layout de um armazém médio 

Fonte: SILVA; BANDEIRA; BARBALHO, 2010 

 

 

A literatura destaca os projetos de layout baseados no princípio do fluxo de produtos, no 

qual o fluxo de produtos deve ser projetado em linha reta, evitando congestionamentos. 

Assim, os produtos devem ser recebidos em uma ponta da instalação, armazenados no 

meio e despachados pela outra ponta (BOWERSOX e CLOSS, 2001), e os baseados no 

giro dos produtos, no qual os produtos de maior giro devem ser colocados na região 

mais próxima da separação, devendo ser também planejadas áreas para que produtos de 

pequeno e médio volume sejam armazenados em paletes, bem como áreas para as docas 

de expedição e despacho (RODRIGUES, 1999). 

As decisões quanto a alterações de layout podem ocorrer diante da implantação de uma 

nova operação ou para melhoria da operação já existente. Através de indicadores de 

desempenho podem-se detectar necessidades de alterações no layout, assim como 

mediante avaliação da opinião dos funcionários envolvidos nos processos, 

benchmarking, readequação dos processos existentes, entre outros. 



De acordo com Corrêa e Corrêa (2006), para que se obtenha sucesso na readequação do 

layout é necessário considerar a minimização dos custos de manuseio e movimentação 

interna de materiais, promover o uso eficiente da mão de obra, evitando movimentação 

desnecessária, utilizar o espaço físico disponível de forma eficiente, reduzir tempos de 

ciclo dentro da operação, garantindo fluxos mais linearizados, sempre possível e 

coerente com a estratégia, facilitar a entrada, saída e movimentação dos fluxos de 

pessoas e de materiais. 

Os quatro tipos de layouts mais abordados na literatura, de acordo com Slack et al. 

(2007) são: 

 Layout posicional: as estações de trabalho são trazidas próximas ao material 

sendo transformado 

 Layout por processo: nesse layout as máquinas ou equipamentos que 

desempenham o mesmo processo são colocados fisicamente próximos uns dos 

outros formando um setor bem definido 

 Layout por produto: os recursos transformadores são alocados de modo a 

coincidir com a sequência na qual os produtos, clientes ou elementos de 

informação devem seguir para serem transformados, criando um fluxo 

unidirecional. 

 Layout celular: processa de forma otimizada uma família de produtos similares, 

que passam pelos mesmos processos de fabricação. Para este arranjo deve-se 

considerar a demanda e o lote de movimentação de cada família de produtos, 

dando prioridade àquelas famílias com maior movimentação. 

 

Para repensar o layout do espaço físico contemplado por esse estudo, será proposta a 

aplicação de layout por processo, tomando por base a metodologia SLP (Planejamento 

Sistemático de Layout Simplificado). A aplicação desse layout é ideal por contemplar 

armazéns nos quais tanto volume quanto variedade são muito altos. 

Neste tipo de layout, processos similares são agrupados em um mesmo local físico da 

planta, pela conveniência para a operação em mantê-los juntos, ou pelo benefício gerado 

na utilização dos recursos transformadores. Ou seja, quando produtos, informações ou 

clientes fluírem através da operação, percorrerão um roteiro de processo a processo de 

acordo com suas necessidades (SLACK et al., 2007). 



Por sua vez, o sistema SLP simplificado mostra os procedimentos a serem adotados 

para um resultado ótimo na confecção do layout de uma área. Ele consiste em uma 

estruturação de fases que o projeto deve passar mantendo um padrão de procedimentos 

para o planejamento contínuo e um conjunto de convenções para identificação, 

visualização e classificação de várias atividades, relações e alternativas envolvidas em 

qualquer projeto de layout (WELLER, 2008).  

Para o desenvolvimento de um projeto de layout, devem ser seguidas as seguintes 

etapas: 

• Levantamento: elaboração de um diagnóstico detalhado das características da 

organização, dos funcionários, materiais e equipamentos e os fluxos de trabalho 

rotineiros; 

• Planejamento de soluções: identificação dos pontos passíveis de modificações, 

pensando em possíveis soluções, intervenções físicas e melhorias a serem 

implementadas no novo layout; 

• Crítica do Planejamento: revisão do layout proposto, buscando um aprimoramento 

e aceitação das mudanças;  

• Implantação: colocação do layout proposto na prática, com a alocação dos objetos 

e equipamentos nos lugares previstos;  

• Controle de resultados: acompanhamento das alterações proporcionadas após a 

implantação do novo layout. 

 

2.2.3. Legislação sobre armazenagem 

No tangente à normatização para instalações destinadas a armazenagem, tem-se como 

principal norma regularizadora (NR), a de número 11, relativa a transporte, 

movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, devidamente instituída pelo 

Ministério do Trabalho. Quanto à legislação vigente sobre o assunto temos o decreto nº 

1.102, de novembro de 1903, que aborda regras para estabelecimento de armazéns, bem 

como direitos e deveres das empresas de armazenagem. 

Nesse trabalho, será necessário verificar a carga calculada para o piso, bem como a 

adequação de questões de segurança, como afastamento de material empilhado das 

estruturas laterais e observar os requisitos de segurança para cada material. 

 

3. Método 



Para aplicação de layout por processo, tomando por base a metodologia SLP 

simplificado, serão seguidas seis etapas: 

1. Identificação, listagem e relação das atividades envolvidas, correlacionando-as e 

explicando o grau de relacionamento entre elas, através da criação de um 

diagrama. A criação desse diagrama facilita determinar a ocupação do espaço, 

possibilitando aproximar atividades correlatas. 

2. Atribuição de área para o desenvolvimento de cada atividade, incluindo detecção 

de necessidades específicas de estrutura física e de equipamentos, sempre com 

base no diagrama criado na etapa 1. Nessa etapa inicia-se o planejamento do 

layout, levando em consideração as particularidades de cada área, buscando 

diminuir possíveis retrabalhos e indesejáveis surpresas no momento na 

implantação do projeto. 

3. Com base no diagrama da etapa 1, elabora-se um diagrama de arranjo de 

atividades, no qual cada atividade é colocada dentro de um círculo numerado e 

faz-se uma interligação destas atividades por meio de linhas. Para determinar o 

grau de relação entre as atividades é necessário observar a quantidade de linhas 

ligando-as. Logo, se esta quantidade for alta, significa que os processos 

relacionados a estas atividades devem estar próximos fisicamente, sendo que na 

situação contrária os processos não precisam de proximidade.  

4. Finalizado o diagrama da etapa 3, elabora-se um diagrama de relações de 

espaço. Esses dois diagramas se diferenciam pela representação gráfica, sendo 

que no diagrama de relações de espaço as áreas são representadas por desenhos 

de blocos em níveis de escala de acordo com a necessidade de espaço levantada 

na etapa 2. É nesse momento que se criam todas as possibilidades de 

combinações entre os arranjos físicos representados pelos blocos e inicia-se o 

processo de desenhar o espaço físico a ser ocupado. Por isso, é importante 

verificar e considerar as características físicas da área (colunas, paredes, docas, 

etc.). 

5. É elaborado um formulário de avaliação das alternativas, no qual são 

estabelecidos os itens que devem ser considerados para julgamento da melhor 

proposta de layout, como aproveitamento de espaço e mão de obra, fluxo de 

equipamentos, entre outros. A melhor opção é definida mediante atribuição de 

pesos aos itens estabelecidos, sendo vencedor o layout com melhor pontuação. 

6. O layout vencedor é desenhado para sua posterior implantação. 



 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA 

4.1.Perfil da Empresa 

A Universidade Estadual de Campinas tem seu campus principal na cidade de Campinas 

e dois campi situados nas cidades de Limeira e Piracicaba, além de dois colégios 

técnicos. Na questão patrimonial, a Universidade possui hoje mais de 300.000 bens. 

 No que se refere ao trabalho de recolhimento de bens, o trabalho é centralizado na 

Diretoria Geral da Administração desde 2004, sendo os bens de todos os Campi 

destinados ao mesmo depósito. Após recebimento dos bens há uma triagem para definir 

a destinação a ser dada, conforme segue: 

a) Reaproveitamento interno: os bens descartados por determinada unidade são 

considerados úteis a outras unidades e órgãos, sendo assim reaproveitados 

nesses ambientes, evitando gastos com aquisição de novos bens; 

b) Alienação por doação: bens em condição de uso que não são reaproveitados 

internamente são doados a outras instituições, principalmente públicas, como 

Universidades e Prefeituras; 

c) Alienação por venda: bens de uso restrito em condição de uso ou sucateados que 

não são objeto de interesse da comunidade interna ou externa, são vendidos após 

processo licitatório. 

 

4.2. Perfil do Produto 

Após analise de movimentação do depósito nos últimos 05 anos, verificou-se um 

recolhimento de aproximadamente 70.000 bens disponibilizados, distribuídos entre 

equipamentos de informática, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, 

equipamentos hospitalares, equipamentos laboratoriais, entre outros. No decorrer dos 

anos analisados, podemos verificar um grande volume de equipamentos de informática, 

mobiliários e eletroeletrônicos, sendo que os demais bens não apresentam um padrão 

anual de recolhimento. O gráfico 1 apresenta em percentuais os recolhimentos dos 

principais grupos citados no período de janeiro de 2008 a junho de 2012. 



 

Gráfico 1: Percentual de recolhimento anual por grupo de material 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3.Situação Atual 

No espaço utilizado atualmente, a área total é de 840 m², com pé direito de 6 m. Os 

produtos são separados pela condição apresentada – em condição de uso ou sucateado, 

dentro dos grupos definidos – informática, mobiliários e eletroeletrônicos, não existindo 

nenhuma estrutura para acomodação dos mesmos.  A figura 2 mostra a distribuição do 

espaço entre as atividades administrativas (inclui o 3RC, trabalho de reciclagem de 

microcomputadores, localizado em um mezanino sobre a área dos sanitários), áreas de 

uso comum e áreas de alocação dos bens recolhidos. 

 

 

Figura 2 – Espaço disponível no depósito 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No layout atual, os bens têm a entrada e saída pelo mesmo local, sendo a separação 

entre bens em condição de uso e sucateados realizada no momento do recolhimento dos 

equipamentos no local de origem. Como o espaço é insuficiente para abrigar a 



totalidade dos bens recolhidos e como não possui uma área externa de dimensão 

suficiente para que seja realizada a quebra de alguns materiais, que necessitam serem 

desfeitos para o correto descarte, os bens sucateados com estrutura de madeira e metal, 

bem como os eletroeletrônicos, são levados a um segundo espaço, distante cerca de 

1.000m do espaço principal, no qual podem ser devidamente desfeitos, nos casos de 

bens com estrutura de madeira e metal, ou acumulados até que se tenha um lote fechado 

para venda, no caso dos eletroeletrônicos. 

Os bens de informática são todos armazenados no espaço principal, sendo agrupados ali 

também para formação de lotes para destinação. 

 

4.4.Situação Proposta 

Para chegar ao proposto, foram seguidas as etapas descritas no método, de maneira a 

obtermos o layout mais adequado para as atividades desenvolvidas. Os materiais foram 

separados de acordo com os lotes a serem destinados posteriormente, sendo que os 

mobiliários e eletroeletrônicos sucateados não serão abordados por serem alocados em 

outro espaço. Dessa maneira, serão considerados nesse estudo os seguintes grupos: 

- Eletroeletrônicos em condição de uso; 

- Informática em condição de uso e sucateados; 

- Mobiliários em condição de uso 

 

Os equipamentos que necessitam de uma logística diferenciada para sua alienação, tem 

seu trabalho de destinação realizado na própria Unidade ou Órgão que solicitou seu 

recolhimento, evitando o trabalho duplo de deslocar o equipamento até o depósito para 

sua posterior retirada e poupando o espaço que seria necessário para comportar esse 

equipamento. 

É valido ressaltar que os grupos foram definidos devido ao grande volume apresentado, 

sendo que diversos outros tipos de equipamentos são recolhidos junto ao depósito. 

 

  



4.4.1. Identificação, listagem e relacionamento das atividades envolvidas 

Para interligação das atividades envolvidas, o grau de relacionamento foi definido com 

base nos critérios definidos por Murther (1961), conforme tabela 1. O diagrama segue o 

padrão exemplificado na figura 3. 

 

 

Tabela 1: Critérios definidos por Muther (1961). 

Fonte: Adaptado de CORRÊA, CORRÊA, 2006. 

 

 

Figura 3: Diagrama exemplificado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Foram definidas 09 áreas necessárias dentro do depósito, sendo elas:  

1- Área administrativa 

2- Área de recebimento, separação e expedição 

3- Área de reciclagem de computadores 

4- Área de bens de informática em condição de uso 

5- Área de bens de informática sucateados 

6- Área de mobiliários e de eletroeletrônicos em condição de uso 

7- Área para armazenagem de lotes para doação 

8- Área para armazenagem de lotes para venda 

 

A Proximidade absolutamente necessária 4

E Proximidade especialmente necessária 3

I Proximidade importante 2

O Proximidade regular 1

U Proximidade não desejável 0

X Proximidade indesejável -1

Grau de proximidade
entre "1" e "2"

Grau de proximidade 
entre "1" e "3"

Grau de proximidade 
entre "2" e "3"



Embora sejam listados apenas 08 tópicos, são necessários 02 espaços distintos para 

alocar os bens de informática sucateados, uma vez que para alienação por venda desses 

equipamentos, trabalhamos com lotes. Sempre que é fechado um lote, outro precisa ser 

começado, em outro espaço, para não se misturar aquele que já se encontra em processo 

de venda. Para facilitar o entendimento, chamaremos essas áreas de “informática 

sucateados 1” e “informática sucateados 2”. 

O diagrama de relações entre as áreas é mostrado na figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de relacionamento de atividades. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

4.4.2. Etapa 2 

Na definição de área para cada atividade desenvolvida foram analisados os espaços 

atualmente utilizados para essas atividades, definidos quais são suficientes para atender 

a demanda e aumentada a área para as que precisam de mais espaço para seu 

desenvolvimento. 
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Tabela 2: Atribuição de área para as atividades. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.3. Etapa 3 

No presente trabalho, a fim de facilitar o entendimento gráfico da etapa 3, na qual é 

representada a importância da proximidade entre as áreas, serão utilizadas cores 

diferentes para o grau de importância entre as áreas, conforme figura 05. 

 

Figura 5: Diagrama de arranjo de atividades. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando o diagrama da disposição atual do deposito, verificamos que atividades com 

proximidade não desejada se encontram atualmente lado a lado e atividades de 

proximidade muito importante se situam em lados opostos, o que precisa ser adequado 

para um funcionamento mais adequado e mais preciso das atividades.  
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4.4.4. Etapa 4 

Diante da análise realizada nas etapas anteriores, foram representadas as áreas 

proporcionalmente às dimensões estipuladas na etapa 2, sendo que nesse momento, as 

áreas foram dispostas de acordo com o diagrama da figura 6, tentando a maior 

aproximação possível entre as áreas nas quais a proximidade foi considerada 

importante. A figura 6 representa graficamente a disposição de cada atividade dentro do 

depósito através de três opções elaboradas. 
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Figura 6: Representação gráfica das áreas propostas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Em todas as representações elaboradas foram considerados o diagrama definido na 

etapa 1, a área definida na etapa 2 e o arranjo de atividades da etapa 3, primando por 

manter próximas as áreas de relacionamento necessário. 
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4.4.5. Etapa 5 

Após análise das três opções apresentadas na etapa 04, foi elaborada tabela para 

avaliação dos layouts, sendo definido um peso para cada fator, de acordo com a 

relevância para o processo. A tabela 03 apresenta o resultado da avaliação realizada para 

os sete fatores considerados. As colunas A, B e C representam os modelos apresentados 

na figura 06. 

 

 

Tabela 3: Avaliação dos layouts propostos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O layout com pontuação mais elevada, sendo, portanto escolhido para aplicação, foi o 

representado pela letra C e será representado na etapa 06, concluindo assim o processo. 
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4.4.6. Etapa 6 

Realizadas todas as etapas prévias, foi desenhado o layout proposto, conforme figura 

07. 

 

Figura 7: Layout escolhido. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5.Análise dos resultados  

Após conclusão do processo, verificamos que a disposição escolhida difere em diversos 

pontos da organização atual do espaço, mostrada na figura 02. Dentro da nova proposta, 

objetiva-se uma melhora significativa do aproveitamento e das condições físicas do 

espaço. 

Apesar das áreas de bens de informática sucateados estarem próximas ao espaço 

destinado a bens para venda, não se caracteriza um impedimento para aplicação desse 

layout, uma vez que os espaços podem ser separados através de estruturas ou mesmo 

marcações, evitando que acidentalmente equipamentos possam ser confundidos entre os 

lotes. O espaço administrativo mais próximo à entrada do depósito facilitará as questões 

de recepção de fornecedores e visitantes e de segurança, uma vez que poderá ser 
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realizado um controle mais apurado do transito de pessoas que realizam visitas ao 

espaço, dificultando assim a ocorrência de sinistros. 

Vale ressaltar que somente os espaços administrativos, de reciclagem e de uso comum 

(copa e sanitários), apresentam estrutura fixa separando-os. Os demais serão definidos 

somente por marcações. 

O espaço de recebimento, separação e expedição permanecerá único devido à demanda 

apresentada diariamente e às características do trabalho, sendo desnecessária a reserva 

de espaço para cada uma das áreas, o que diminuiria o espaço para as demais atividades. 

Analisando os pontos elencados na tabela 3, verificamos que a aplicação desse layout 

reflete em melhorias no referente à facilidade de gerenciamento e eficiência de 

utilização do espaço quando comparado aos outros dois modelos propostos, sendo esses 

os aspectos que definiram a opção C como layout a ser implementado nesse estudo. Os 

custos envolvidos são os mesmos para as três propostas, uma vez que somente serão 

necessárias alterações nos pontos de rede e colocação de painéis de separação de 

ambientes para a área administrativa e de reciclagem. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um estudo sobre a armazenagem é muito valido para que sejam pensados espaços 

adequados aos materiais envolvidos e ao perfil da empresa para qual esse armazém é 

projetado. A proposta desenvolvida nesse trabalho será de suma importância para que a 

Seção tenha um espaço mais adequado aos trabalhos ali desenvolvidos, de maneira que 

existam ambientes específicos para cada material e maior facilidade de manipulação 

dentro do depósito. 

Podemos afirmar que o trabalhou culminou em um layout aplicável ao espaço atual, 

tanto no aspecto físico quanto ao que envolve os custos envolvidos para sua 

implementação.  

Contudo, vale destacar que diante do volume crescente de materiais recolhidos e da 

importância da atividade para a Universidade, deverá ser pensado, em um futuro 

próximo, a construção de um novo espaço, com área e estruturas capazes de atender 

adequadamente a demanda, facilitando os processos realizados no depósito. 
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