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Considere que você é o gerente de produção de um restaurante:

a) Que tipo de providência você precisa tomar para contribuir
para a competividade?

b) Em que você desejaria ser bom se quiser obter vantagem
baseada em produção?
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A função produção pode prover vantagem  competitiva por meio de 
cinco objetivos de  desempenho

Qualidade Fazer CERTO

Rapidez Fazer RÁPIDO

Confiabilidad

e

Fazer NO PRAZO

Flexibilidade Preparado PARA

MUDAR

O QUE FAZ

Custo Fazer o MAIS BARATO

21



O que significam qualidade, rapidez, confiabilidade,  flexibilidade e custo 
significam no contexto da função  produção

O que permite que você faça as coisas baratas 

(vantagem  do custo)?

O que permite estar preparado para você mudar o 

que faz  (vantagem da flexibilidade)?

O que permite fazer as coisas rápido 

(vantagem da  rapidez)?

O que permite entregar no prazo (vantagem 

da  confiabilidade)?

O que permite ser capaz de fazer as coisas certas (vantagem 

da qualidade)?
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Custo mínimo,  

máximo valor
Operação  

confiável

Habilidade  

para mudar
Processos  

livres de erros

Tempo de  

passagem  

rápido

Custo

Rapidez

Qualidade Flexibilidade

Preço mínimo, valor alto

Rapidez  na

entrega
Confiabilidade

Produtos e  

serviços sem  

defeitos e falhas

Frequência de  novos produtos,

máxima oportunidade  de 

escolhas

Entrega  conforme    

solicitado
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Benefícios da qualidade

Confiabilidade -

Dependabilidade

Flexibilidade
Qualidade

Produtos e serviços  
livres de defeitos e  

falhas

Custo

Rapidez
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Benefícios da qualidade + rapidez

Rapidez

Custo

FlexibilidadeQualidade

Resposta rápida  

ao consumidor

Confiabilidade -

dependabilidade

Produtos e serviços  

livres de defeitos e  

falhas
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Benefícios da qualidade + rapidez +  
confiabilidade

Rapidez

Custo

FlexibilidadeQualidade

Resposta rápida  
ao consumidor

Confiabilidade -
dependabilidade

Produtos e serviços  
livres de defeitos e  

falhas

Entregas no
prazo
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Rapidez

Custo

FlexibilidadeQualidade

Resposta rápida  
ao consumidor

Confiabilidade -
dependabilidade

Produtos e serviços  
livres de defeitos e  

falhas

Entregas no
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volume
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Benefícios da qualidade + 
rapidez +  confiabilidade 
+ flexibilidade no custo

rapidez

Custo

FlexibilidadeQualdade

Resposta rápida 

ao consumidor

Confiabilidade -
dependabilidade

Produtos e serviços  
livres de defeitos e  

falhas

Entregas no
prazo

Alta variedade,  

maior  

customização,  

mais inovação,  

resposta às

Preços mais baixos (ou lucros maiores)

flutuações de  
volume
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Diagrama polar para duas 
categorias de  serviços na

Stagepoint

Serviços de  
produção

Confiabilidade -
dependabilidade

FlexibilidadeQualidade

Rapidez

Custo

Serviços  técnicos
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Diagrama polar da importância 
relativa  para um serviço de táxi e 

um de ônibus
Serviços  

de ônibus

Serviço

de taxi

Confiabilidade -

dependabilidade

FlexibilidadeQualidade

Rapidez

Custo
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A função produção exerce três papéis importantes dentro de
qualquer organização.

• Como apoiadora da estratégia global da organização. Faz isso
desenvolvendo os recursos de produção de maneira a torná-los
apropriados, qualquer que seja a estratégia escolhida.

• Como implementadora das estratégias organizacionais. A operação
deve assegurar que a estratégia da empresa, realmente, funcione
na prática.

Nesta unidade estudamos ...
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• Como líder da estratégia. Isso significa que a função
produção deve fornecer à organização todos os aspectos
de desempenho que ela necessita para atingir seus
objetivos (competitivos) a longo prazo.

Nesta unidade estudamos ...
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A avaliação da contribuição de uma função produção pode ser
feita através de vários objetivos de desempenho. Esses são:

• A qualidade dos bens e serviços fornecidos pela
operação;

• A rapidez com que são entregues os bens e serviços;
• A confiabilidade na entrega dos bens e serviços;
• A flexibilidade da produção em mudar;
• o custo de produzir os bens e serviços.

Nesta unidade estudamos ...
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Todos esses objetivos de desempenho têm efeitos
externos e internos. Os efeitos internos de alta qualidade,
rapidez, confiabilidade e flexibilidade têm, geralmente,
como objetivo reduzir os custos de produção.

Nesta unidade estudamos ...
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 Imagine que você é gerente de produção de algum tipo de
empresa: exemplos:

 Administrador hospitalar;
 Gerente de produção de uma fábrica de carros;
 Gerente de uma empresa de ônibus urbano;
 Gerente de um supermercado.

a) Que tipo de providência você precisa tomar para contribuir
para a competividade?

b) Em que você desejaria ser bom se quiser obter vantagem
baseada em produção?
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• Fazer certo as coisas - Qualidade.

• Fazer as coisas com rapidez - Rapidez.

• Fazer as coisas em tempo - Confiabilidade.

• Mudar o que faz - Flexibilidade.

• O mais barato possível – Custo.
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Você desejaria fazer certo as coisas.
Isto é, não desejaria cometer erros.

Se a produção for bem-sucedida em proporcionar
ausência de erros, estará dando uma vantagem
de qualidade para a empresa.
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Você desejaria fazer as coisas com rapidez.

Desejaria minimizar o tempo entre o consumidor
solicitar os bens e serviços e recebê-los.

Fazendo isso, você estaria dando à empresa uma
vantagem em rapidez.
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Você desejaria fazer as coisas em tempo para
manter os compromissos de entrega assumidos
com seus consumidores.

Se a produção puder fazer isso, estará
proporcionando aos consumidores a vantagem
de confiabilidade.
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Você desejaria estar preparado para mudar o
que faz, isto é, estar em condições de mudar ou
de adaptar as atividades de produção para
enfrentar circunstâncias inesperadas.

Estar em condições de mudar rapidamente para
atender às exigências dos consumidores dá à
empresa a vantagem de flexibilidade.
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Você desejaria fazer as coisas o mais barato
possível, isto é, produzir bens e serviços a custo
que possibilite fixar preços apropriados ao
mercado e ainda permitir retorno para a
organização.
Quando a organização procura fazer isso, está
proporcionando vantagem de custo a seus
consumidores.
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