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8. Explique as vantagens e desvantagens de uma operação

reduzir seu volume, variedade e contato com o consumidor.

Como uma escola pode mudar o volume, a variedade e o

contato com o consumidor para reduzir seus custos?
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Ao reduzir seu volume, a empresa poderá ofertar soluções

personalizadas ao consumidor, contudo essa ação eleva os

custos

A redução da variedade permite a empresa padronizar seus

processos e com isso reduzir os custos, contudo para essa

ação deve analisar a tendência do mercado.
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Reduzir o contato com o consumidor possibilita a redução

dos custos com mão de obra, principalmente quanto ao

aspecto do atendimento, por outro lado há a necessidade de

treinamentos para execução das atividades técnico-

operacionais.

Como uma escola pode mudar o volume, a variedade e o

contato com o consumidor para reduzir seus custos?

Resposta personalizada por escola.
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Questões que se esperam respondidas
ao  final desta unidade

Papel estratégico e  
objetivos da função  

produção Quais são os objetivos de desempenho da
função produção e quais são os benefícios
internos e externos que derivam do fato de
exceder-se em cada um deles?

Qual papel da função produção deveria
desempenhar para atingir o sucesso
estratégico?
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suporte

Produção como

líder
Produção como  

executor

Estratégia

Produção

Produção apóia

a  estratégia

Produção

Estratégia

Produção impulsiona  

a estratégia

Produção  
implementa a  

estratégia

Estratégia

Operações
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Papel estratégico da função produção

Os três atributos chaves Contribuição  da função produção

Implementação

Apoio

Impulsão

Ser dependente

Operacionaliza a estratégia

Expõe as práticas

Adequar-se
Compreende a estratégia
Contribui para as decisões

Ser criativo
Prover fundamentos para a estratégia  
Desenvolve capacidades de longo prazo
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O papel e a contribuição da função produção
Fornecer vantagem
baseada em  produção

Interligar estratégia

e produção

Apoio externo

Adotar as melhores

práticas

Corrigir erros

graves

Apoio interno

Neutralidade  

externa

Neutralidade  

interna

A habilidade de

implementar

A habilidade de  

direcionar  

estratégias

Redefinir as  

expectativas do 

setor industrial

Ser  claramente  

o melhor  no

setor

Ser tão bom  

quanto os  

concorrentes

Parar de  

atrapalhar a  

organização

ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4

A habilidade 

de  ser

adequado
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Como compreender a contribuição da função produção

Objective is to minimize the  
negative impact of  
‘operations’.

Neutro Apoiado

Internamente Estágio 1

Estágio 3

Objetivo é a produção  

fornecer suporte à

estratégia  empresarial

Externamente

Estágio 2

Objetivo é a produção  

auxiliar ao negócio na  

manutenção da paridade  

com seus concorrentes

Estágio 4

Objetivo é a produção  

fornecer suporte à

vantagem  competitiva
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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
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