


• Conhecer as fases do ciclo de vida do produto;

• Diferenciar estratégia corporativa de estratégia de negócio;
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1. A principal característica da Administração da Produção é gerenciar e
controlar as operações físicas de uma organização. Comente sobre os
principais elementos encontrados dentro do sistema de produção.

Sistemas de produção são um conjunto de elementos inseridos na produção de um
bem ou serviço que, relacionados entre si, chegam ao resultado final de acordo
com especificações preestabelecidas no início do projeto.

•Recursos 
Transformados

•Recursos de 
Transformação

Input
• Transformação

• Transferência
Processo

•Bens

• Serviços
Output
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2. A tarefa principal dos sistemas é orientar e conduzir os colaboradores
em suas tarefas diárias que, por sua vez, ajudam a conduzir o futuro da
companhia. A maioria dos sistemas produtivos das organizações divide-
se em três (Produção tradicional, mista enxuta) comente sobre elas.

Produção Tradicional

• Produção em 
Massa

• Produção Contínua

• Produção 
Intermitente

Produção Mista

• Tipo de fluxo de 
produção

• Tipo de Prestação 
de serviço ao 
consumidor

Produção enxuta

• Análise do 
processo produtivo 
com objetivo de 
eliminar 
desperdícios
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3. Para se obter sucesso na implantação de um processo, além de um
controle de produção robusto e eficaz, é necessário considerar
quais aspectos importantes?

Pessoas qualificadas; Sistemas automatizados (produzindo apenas o
necessário); controle simples, objetivo e fácil de ser visualizado ao
longo da cadeia produtiva; Sistema de qualidade eficaz e Sistema
Just in Time.
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4. A principal característica da Administração da Produção é gerenciar e
controlar as operações físicas de uma organização. Comente sobre os
principais elementos encontrados dentro do sistema de produção.

As principais vantagens são flexibilidade para atender às flutuações do
mercado; trabalho em equipe; Maior possibilidade de produzir lotes
de produtos menores maior mix de produtos.



Conjunto de ações capazes de transportar a
organização a um patamar mais elevado, capaz de
transformar o que a empresa é hoje naquilo que
quer ser amanhã com base na formação de
cenários de curto, médio e longo prazos.

A Administração Estratégica é composta pela
análise do ambiente externo pela definição de
objetivos e metas, planejamento, implementação,
monitoramento e controle, e realimentação do
plano.
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No nível corporativo trabalham-se as
estratégias globais como:

• onde vai atuar,

• em que mercados pretende atuar

• quais os tipos de negócio vislumbrados.

O que diferencia as empresas e,
consequentemente, justifica a elaboração de
estratégias diferenciadas é o conjunto de
conhecimentos e habilidades específicas a
respeito de um determinado produto ou
serviço.

9



10



11



Competição pode ser descrita como táticas de disputa entre empresas em um
determinado setor. O intuito é obter uma vantagem competitiva para cumprir
seus objetivos. Estratégia está ligada à tomada de decisão racional relacionada
às vantagens competitivas. Dessa forma, a inserção das organizações em
ambientes altamente competitivos traz o conceito de concorrência para além da
dimensão tática.
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Estratégia do Negócio
• As unidades de negócio geralmente são entidades semiautônomas de

uma corporação atuando em mercados específicos.

• A elaboração de suas estratégias do negócio ou estratégias competitivas
deve estar em consonância com as estratégias corporativas.

• Devem-se definir:

• a) alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos e as
metas estipulados;

• b) competências organizacionais necessárias ao mesmo fim.
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Estratégia de Liderança pelo custo

• praticar custos mais baixos que os da concorrência.

Estratégia de Diferenciação

• A empresa busca uma estratégia de diferenciação perante seus concorrentes,
oferecendo benefício exclusivo para seus clientes e estabelecendo, assim, uma
proposta única de venda (PUV).

Estratégia de Focalização ou de Nicho

• Quando uma empresa pode se concentrar em um mercado geográfico, grupo de
clientes ou grupo de produtos, a fim de melhor atender esse nicho de mercado.
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• Na fase embrionária, as características do negócio são praticamente
inexistentes.

• Nessa fase, em uma situação de compra, a desconfiança do consumidor na
estabilidade do negócio e sua prudência na tomada de decisão de compra são
maiores.

• Portanto, o produto deverá superar os atuais concorrentes ou outros negócios
que atendam à mesma necessidade do cliente

15



• Em um desenvolvimento relativamente normal, a fase de crescimento da
concorrência se manifesta nas condições em que o produto já está validado
pelo consumidor, sendo apoiado por uma promoção adequada.

• Dessa forma, favorecem o rápido crescimento das vendas, o lucro e o
desenvolvimento da concorrência no nível da distribuição do produto.
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• Na fase de maturidade, a concorrência é forte e o número de clientes é
grande, assim como a orientação para a diferenciação de produtos e a
recuperação do capital.

• Com o tempo, os preços caem, culminando na retirada de muitos players do
negócio e no aparecimento dos sinais de recessão na indústria.
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• Na fase de declínio da competição, algumas empresas permanecem no
negócio.

• O produto antigo é o tema de pesquisa e desenvolvimento e os esforços
promocionais são fracos.
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