


• Conhecer as fases do ciclo de vida do produto;

• Diferenciar estratégia corporativa de estratégia de negócio;
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• A estratégia funcional engloba ações do nível gerencial relativas às áreas
funcionais chave do negócio.

• Cada área funcional deve contribuir para os resultados da empresa
(unidade de negócio).

• Em comparação com a estratégia competitiva da organização, a estratégia
funcional é mais restrita, pois diz respeito apenas a uma área funcional,
porém é muito mais detalhada e trabalha com horizonte de planejamento
de curto prazo.
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Informar e acompanhar as metas de curto prazo.

Elaborar o conjunto de ações para garantir que as metas sejam 
atingidas.

Gerar um ambiente propício para atingir as metas.
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• A estratégia de produção trabalha a identificação dos aspectos de
destaque da produção (pontos fortes) e a utilização destes como
instrumento competitivo para atingir os objetivos estratégicos da
empresa ou unidade de negócios.

• As estratégias de marketing a serem empregadas com o intuito de
atingir os objetivos empresariais exibem abordagens mais amplas
para compor o planejamento das estratégias competitivas.
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• As estratégias financeiras abrangem previsão orçamentária,
planejamento e controle financeiro, garantia de financiamentos e
análise de investimentos.

• As estratégias de tecnologia especificam e viabilizam modelos de
seleção e aplicação de tecnologias, aumentando a eficiência na
produção de bens e serviços.
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• As estratégias de inovação geram novos produtos, serviços e processos
para a organização. Os responsáveis por P&D (pesquisa e desenvolvimento)
trazem novas ideias que incrementam novas soluções até que sejam
materializadas em forma de produção e colocadas no mercado. Esse
processo se inicia com a criação do conceito, passa pelo refinamento e
finda com o planejamento e desenvolvimento do produto.

• As estratégias de recursos humanos desenvolvem planos capazes de captar
e gerar um ambiente que favoreça a motivação e, acima de tudo, reter os
profissionais necessários à organização. Devem garantir também a
segurança do ambiente de trabalho por intermédio de ações positivistas.
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• A principal missão de estratégias de produção está no
planejamento do cronograma de produção dentro das
limitações orçamentárias e de tempo.

• Estratégias de produção devem determinar quais
máquinas serão utilizadas, se novas máquinas precisam
ser adquiridas, se mudanças são necessárias e qual a
sequência de produção.

• Deve-se monitorar o andamento da produção para se
certificar de que ele permanece no cronograma e
corrigir quaisquer problemas que surjam.

9



Passo 1:

• Envolve um entendimento dos objetivos corporativos da organização a longo prazo,
de maneira que a eventual estratégia de produção possa ser vista em termos de sua
contribuição para esses objetivos.

Passo 2:

• Procura entender como a estratégia de marketing da organização tem sido
desenvolvida para atingir os objetivos corporativos
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Passo 3:

• Deve avaliar como diferentes produtos irão se “qualificar” em seus respectivos
mercados e como serão ganhadores de pedidos em relação aos competidores.

Passo 4:

• estabelece o processo mais apropriado para produzir esses produtos (escolha
do processo).

Passo 5:

• Abrange os procedimentos, sistemas, controles, estruturação do trabalho,
infraestrutura necessária para suportar a produção desses produtos
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• A produção enxuta é uma metodologia de linha de montagem
desenvolvida originalmente para a Toyota. Sua filosofia incidiu sobre a
eliminação de perdas, capacitação dos trabalhadores, redução de estoques
e melhoria da produtividade;

• Reengenharia de processos é a análise e o redesenho de fluxos de trabalho
dentro e entre as empresas, a fim de otimizar os processos de ponta a
ponta e automatizar tarefas sem valor agregado.
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• Redução de pessoal ou downsizing é a redução do número de funcionários
na folha de pagamento operacional. As empresas utilizam várias técnicas
de redução de efetivos, incluindo incentivos à demissão voluntária e
transferência para as empresas subsidiárias. Mas a técnica mais comum é
simplesmente cessar o emprego de determinado número de pessoas.

• A gestão da qualidade total ou TQM é uma abordagem abrangente e
estruturada para a gestão organizacional, que visa melhorar a qualidade
dos produtos e serviços por meio de aperfeiçoamentos contínuos em
resposta ao feedback constante.
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Atividade Complementar
1. A estratégia corporativa está diretamente ligada à ideia de uma empresa que

atua em múltiplos negócios. Comente os principais objetivos das estratégias
corporativas.

2. Em um contexto global marcado por recessão econômica e mudanças
substanciais nos sistemas econômicos, social e político, o ambiente
competitivo é o componente que valida a viabilidade para atender não
somente às mudanças e aos desafios atuais, mas especialmente aos desafios
futuros. Sobre esse aspecto comente sobre os conceitos de estratégia e
competição dentro do mundo dos negócios.
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Atividade Complementar

3. Existem diversos tipos de estratégias funcionais. A seleção das áreas
funcionais principais depende de muitos fatores. Comente sobre as
estratégias de produção e inovação.

4. Existem diversos métodos e tecnologias de produção disponíveis e cada
um deles deve ser usado com cuidado e aplicado pelas empresas de
fabricação de acordo com suas necessidades específicas. Comente sobre a
gestão de qualidade total.


