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As atividades dos gerentes de operações
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Alguns relacionamentos inter-funcionais entre função produção /  

operações e outras funções principais e de suporte
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• Todas organizações possuem uma função

produção para produzir seus bens e

serviços e possuem gerentes responsáveis

pelo desenvolvimento da produção.

Nesta unidade estudamos ...
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• A função produção (de "operações" ou "sistema de

produção") é importante para a organização porque afeta

diretamente o nível pelo qual ela satisfaz a seus

consumidores.

• As fronteiras exatas e a terminologia usada para definir a

função produção variam entre diferentes operações.

Adotamos uma definição relativamente ampla de

administração da produção e inclui alguns tópicos que,

embora possam ser alocados a outras funções em algumas

organizações, têm impacto sobre a produção de bens e

serviços.

Nesta unidade estudamos ...
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• O método mais útil de modelar a produção é representado

pelo sistema de input-transformação-output. Todas as

operações podem ser descritas usando-se este modelo.

• Os recursos de input podem ser classificados como recursos

de transformação (instalações e funcionários) que agem em

direção aos recursos transformados (materiais, informações

e consumidores) que são, de algum modo, transformados

pela produção.

• Geralmente, os outputs da produção são um composto de

bens e serviços, embora algumas operações sejam

produtoras de bens puros ou de serviços puros.

Nesta unidade estudamos ...
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• Esse modelo de produção pode também ser usado para

modelar as unidades e os departamentos dentro da

função produção, formando, assim, uma hierarquia de

produção.

• A operação total da organização é denominada macro

operação, enquanto seus departamentos e unidades são

denominados micro operações.

• As micro operações formam uma rede de

relacionamentos entre cliente interno-fornecedor interno

dentro da função produção.

Nesta unidade estudamos ...
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• As macro operações podem ser perturbadas pela ação do

ambiente sobre seus inputs e outputs.

• Às vezes, as organizações procuram proteger sua

produção, fisicamente, usando estoque, ou,

organizacionalmente, utilizando sua própria estrutura

organizacional.

• Entretanto, a proteção excessiva da produção pode

prejudicar sua capacidade de resposta à exigência dos

fornecedores e consumidores.

Nesta unidade estudamos ...
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• A produção pode ser classificada ao longo de quatro

dimensões que indicam seu nível de volume, variedade,

variação e de contato com o consumidor.

• A posição de uma organização em cada uma dessas

dimensões determinará muitas das características de sua

produção como sistematização, padronização,

repetições, grau de tarefa de processamento assumido

individualmente pelos funcionários, flexibilidade e, acima

de tudo, o custo unitário da produção de bens e serviços.

Nesta unidade estudamos ...
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