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Estratégia da produção 

A estratégia da produção diz respeito ao padrão de decisões e ações 

estratégicas que define o papel, os objetivos e as atividades da 

produção. 

São em quatro perspectivas: 

1. A estratégia da produção é um reflexo de cima para baixo (top-

down) do que o grupo ou negócio todo deseja fazer; 

2. A estratégia da produção é uma atividade de baixo para cima 

(bottom-up), em que as melhorias da produção cumulativamente 

constroem  a estratégia: 

3. A estratégia da produção envolve a tradução dos requisitos do 

mercado em decisões da produção; 

4. A estratégia da produção envolve a exploração das capacidades 

dos recursos da produção em mercados eleitos. 



Estratégia de operações em quatro perspectiva 



Perspectiva top-down de estratégia de operações e sua aplicação no 

grupo de serviços de impressão 

Estratégia corporativa: cada unidade de negócios dentro do grupo corporativo 
também necessitará montar sua própria estratégia de negócio que estabelecerá 
sua missão e objetivos individuais. 



Perspectiva bottom-up de estratégia de operações. 

As principais virtudes exigidas para moldar a estratégia na 

perspectiva de baixo para cima são as habilidades para ouvir a 

experiência e a filosofia de melhoria contínua e incremental. 



Fatores competitivos diferentes implicam objetivos de desempenho diferentes. 

Perspectiva dos requisitos do mercado 



Objetivos qualificadores e ganhadores de pedidos. 

Desempenho ganhadores de pedidos: Qualidade, velocidade, 

credibilidade, etc. Razões chaves para compra dos produtos. 

 

Desempenho qualificadores: Requisitos mínimos existentes, ou seja, 

o requisito principal. Relacionado a competitividade entre as 

empresas. 



Influência do ciclo de vida do produto/serviço nos objetivos de desempenho 

Efeito do ciclo de vida do produto/serviço nos objetivos de desempenho da 

organização. 



Perspectiva dos recursos da produção 

Áreas de decisões estratégicas estruturais e infraestruturais 



Áreas de decisões estratégicas estruturais e infraestruturais 



Recursos intangíveis 

Incluem: o relacionamento com os clientes, conhecimento e 

experiência em manusear as tecnologias envolvidas nos 

processos, e a forma como a equipe de funcionários trabalha junto 

no desenvolvimento de novos produtos e serviços. 



Os cincos Ps  do processo de implementação da estratégia da 

produção 

1. Propósito – Clareza e respeito da meta final. É crucial possuir uma 

compreensão  compartilhada sobre a motivação, limites e contexto do 

desenvolvimento da estratégia; 

2. Pronto de entrada – Apoio que o processo necessita dentro da hierarquia da 

organização para realizar a implementação; 

3. Processo – Os gerentes envolvidos precisam estar engajados no processo 

que estão participando.  Existem três níveis de análise que são: adequação, 

sustentabilidade e risco; 

4. Gestão de projeto – Há um custo associado ao processo de estratégia, 

Então é necessário uma disciplina básica como planejamento de tempo e 

de recursos, controles, mecanismo de comunicação, revisões, etc. 

5. Participação – Seleção do pessoal o qual vai participar do processo de 

implementação. Uso de consultores, gerentes de produção, funcionários 

dos diversos setores da empresa para formar uma equipe que integre o 

objetivo da estratégia  



Exercícios: 

 

1) Explique como as quatros perspectivas em estratégia de 

operações poderiam ser aplicadas em uma empresa de aérea no 

Brasil. 

2) Quais são os fatores qualificadores e ganhadores de pedidos 

para  

a) Uma Ferrari top de linha 

b) Um Renault Clio 

c) Um Hyundai ix 35. 

d) Uma lanchonete de fastfood 

e) Uma empresa de advocacia. 


