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Objetivo da aula

� Apresentar conceitos sobre o que é projeto de gestão da 
produção.

� Quais objetivos a atividade de projeto deveria ter?

� Como são tomadas as decisões de projeto?

� Como a atividade de projeto difere nos diferentes tipos 
de operações?

� Que tipos de processos?
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Projeto em Gestão da Produção

� A atividade de um projeto em produção tem como objetivo mais importante: 
prover produtos, serviços e processos que satisfarão aos consumidores.

Princípios gerais de projeto em 
produção/operações Abordado 

nesta aula

Geração de conceito

Prototipagem e projeto final

Triagem

Projeto Preliminar

Avaliação e Melhoramento

Projeto de produtos e serviços

Projeto de processos

Projeto de Rede

Arranjo Físico e 
Fluxo

Tecnologia de 
Processos

Projeto do 
trabalho 3



Projeto Significa Satisfazer a Necessidade dos 
Consumidores

� Projeto de produto:

•Atendam ou excedam as expectativas do consumidor
•Facilmente fabricado e rapidamente
•Poucos erros durante a manufatura•Poucos erros durante a manufatura
•Custos de produção minimizados

� Projeto de Serviço:

•Clientes perceberão como atendendo as expectativas
•Capacitação da operação
•Custos razoáveis
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Impacto do projeto do produto e processo nos 
objetivos de desempenho 

Processo de 
desempenho

Influência do bom projeto de 
produto

Influência de bom projeto de 
processo

Qualidade Pode eliminar pontos falhos potenciais e 
aspectos propensos a erros do produto 
ou serviço

Pode prover recursos adequados que são 
capazes de produzir produtos e serviços

Rapidez Pode especificar produtos que podem ser 
feitos rapidamente ou serviços que 
evitam demoras desnecessárias

Pode movimentar materiais, informações 
ou clientes através de cada estágio do 
processo sem demora 

Confiabilidade Pode ajudar a tornar previsível cada 
estágio do processo ao exigir processos 
padronizados e previsíveis

Pode fornecer tecnologia e pessoal que 
são intrinsecamente confiáveis

Flexibilidade Pode permitir a variação que 
proporcionam uma gama de produtos ou 
serviços oferecidos aos clientes

Pode prover recursos que podem ser 
modificados rapidamente de forma a criar 
uma gama de produtos

Custo Pode reduzir custos de cada peça, 
componente ou serviço e também reduzir 
o custo de combiná-los 

Pode assegurar alta utilização de 
recursos e, portanto, processos eficientes 
e de baixo custo 
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Todos os produtos e serviços são projetados

� Projetos de produtos e projeto de processo estão 
inter-relacionados.

Produtos e serviços devem ser 
projetados de forma que devem 
ser produzidos eficientemente  

Os processos devem ser projetados de 
forma que possam produzir todos os 

produtos e serviços competitivamente 
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Decisões tomadas durante o 
projeto terão impacto sobre o 

processo e vice-versa

Projeto de 
produtos 
e serviços

Projeto do 
processo
que traduz o 
produto ou 
serviços



A atividade de projeto é em si um 
processo de transformação

Recursos a serem 
transformados

Informação técnica
Informação de marketing

Informação de tempo

Projetos acabados, que são
ou possuem:

� Alta qualidade: Processo livre
de erros – atendem finalidade de
forma eficaz e criativa.
� Produzidos com rapidez:

Recursos transformados

Pessoal técnico
Equipamentos e Instalações

Métodos

Saída

� Produzidos com rapidez:
Especificação detalhada no tempo
mais curto.
� Entregues com confiabilidade:
Prazo de conclusão planejado e
combinado.
� Produzidos com flexibilidade:
incorporam as últimas idéias que
surgiram durante o processo.
� Baixo custo: Atividade de
projeto não tenha consumido
recursos excessivos durante a
produção (elaboração do projeto).

Entrada
Atividade de 

Projeto
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A atividade de projeto evolui da 
concepção a especificação

� O projeto envolve a redução progressiva do
número de alternativas.

CONCEITO

Grande número de 
opções de projeto

Incerteza 
em 

relação 
ao projeto 

*******
****

*
ESPECIFICAÇÃO 

FINAL

opções de projeto

Filtros de avaliação e 
escolha

Um Projeto

final

Certeza 
em relação 
ao projeto 

final

Te
m

p
o
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A atividade de projeto evolui da concepção 
a especificação

� Criatividade e opções de projeto

� Balanceando a criatividade com a avaliação
G ViabilidadeG Viabilidade

G Aceitabilidade

G Vulnerabilidade
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A atividade de projeto evolui da 
concepção a especificação

O projeto envolve avaliação de opções.

Viabilidade

Quão difícil é?

Aceitabilidade

Quanto vale a 
pena?

Vulnerabilidade

Quão arriscado é?

Quais investimentos 
financeiros e gerenciais 

serão necessários?

Qual retorno em melhoria 
de desempenho e 
financeiro dará?

Quais riscos corremos se 
as coisas saírem errado?
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Categorias gerais de critérios de avaliação de opções de projeto (Slack, 1997).



Outros aspectos relevantes na 
decisão do projeto

� Simulação do projeto 

Especialmente útil no projeto de processos de operações muito
complexas. Ex. Utilizado para reprojetar um porto norte - africano de
navios.navios.

� Projeto ecológico

� Fontes de materiais

� Quantidade e fonte de energia

� Quantidade e o tipo de material rejeitado

� O tempo de vida do próprio produto

� O descarte do produto após sua vida útil
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Efeito volume-variedade no 
projeto

O volume e variedade das atividades de produção 
influencia na concepção e projeto do produto

Efeito Volume-Variedade no Projeto
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Efeito Volume-Variedade no Projeto

Operações produtivas de baixo volume: em geral têm alta variedade 

de produtos e serviços. 

(ex: engenheiros de grandes projetos).

Operações produtivas de alto volume: têm baixa variedade. 

(ex: fábrica de alimentos enlatados).
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