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Administração da produção e operações moreira pdf

A gestão de manufatura e operações é uma área de conhecimento orientado à gestão, ou seja, planejamento, organização e supervisão da produção industrial e da prestação de serviços. Trata-se de uma área muito vasta e rica, seja porque a gestão industrial foi a primeira área do governo a se consolidar de forma organizada ou porque a indústria de
serviços é extremamente ampla e diversificada. Obviamente e muito de forma imprecisa, o foco deste livro é a conceituação da área, a fim de facilitar a compreensão e análise dos procedimentos básicos de gestão das operações, privilegiando a representação qualitativa dos mecanismos envolvidos. À medida que as ferramentas e conceitos de gestão
industrial e de serviços serão explorados, o livro examina em detalhes e na íntegra a diferença entre produto e serviço e como gerenciar cada uma dessas atividades. Esta nova edição destaca os aspectos mais importantes da gestão de produção e operações e inclui os temas que são necessários hoje em três novos capítulos: Gestão da Cadeia de
Suprimentos (Capítulo 15), Filosofia de Controle de Tempo (Capítulo 18) e Gestão Geral da Qualidade (Capítulo 20). O artigo examina cursos de gestão de produção e operações, bem como um grande número de tópicos com conceitos e aplicações básicas, além de exercícios relacionados, questões de discussão e questões relacionadas. Esta nova
edição destaca os aspectos mais importantes da gestão de produção e operações e inclui os temas que são necessários hoje em três novos capítulos: Gestão da Cadeia de Suprimentos (Capítulo 15), Filosofia de Controle de Tempo (Capítulo 18) e Gestão Geral da Qualidade (Capítulo 20). O artigo examina cursos de gestão de produção e operações,
bem como um grande número de tópicos com conceitos e aplicações básicas, além de exercícios relacionados, questões de discussão e questões relacionadas. Esta nova edição destaca os aspectos mais importantes da gestão de produção e operações e inclui os temas que são necessários hoje em três novos capítulos: Gestão da Cadeia de
Suprimentos (Capítulo 15), Filosofia de Controle de Tempo (Capítulo 18) e Gestão Geral da Qualidade (Capítulo 20). O artigo examina cursos de gestão de produção e operações, bem como um grande número de tópicos com conceitos e aplicações básicas, além de exercícios relacionados, questões de discussão e questões relacionadas. Saiba mais
sobre produtos usados, livros usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros quebrados, mas que preservam a integridade do conteúdo original leitura muito próxima de novos livros. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais.
DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com
exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros de selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser
trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser
enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, verifique
nossa política de comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. X lista de desejos está vazio
Adicione à sua lista de desejos todos os produtos que você deseja comprar mais tarde, envie-o para seus amigos antes do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais - quem sabe se eles te surpreendem! Informe-se sobre a promoção desses produtos administração da produção e operações moreira pdf. administração da produção e operações
moreira pdf download. administração da produção e operações daniel augusto moreira pdf. daniel moreira administração da produção e operações pdf. administração da produção e operações daniel augusto moreira pdf gratis. administração da produção e operações daniel augusto moreira download. administração da produção e operações daniel
augusto moreira. administração da produção e operações daniel augusto moreira pdf download
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