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IBE-FGV Jundiaí

Palestra na IBE-FGV Jundiaí aborda o pensamento
Lean
Ricardo Sarmento, professor de MBA da FGV, falou sobre qualidade, oportunidade e tendências

08/03/2013 | - Atualizado em 19/03/2013 - 11h37 

Na última sexta-feira, 15, a IBE-FGV promoveu a palestra "O pensamento Lean", com o Prof. Ricardo
Sarmento, em Jundiaí, que tratou dos fatores críticos para um Projeto de Sucesso, abordando a
inovação através do pensamento, os dilemas e os desafios da produtividade.

Sarmento destacou que, hoje em dia, as oportunidades são ilimitadas, mas os recursos (inclusive o
tempo) são limitados. Portanto, os gestores têm de ser racionais. "A escassez faz parte da gestão de

operações. Cabe ao gerente criar estratégias para utilizar os recursos da melhor forma."

Segundo Sarmento, a premissa do pensamento Lean é fazer só o necessário, quando necessário
(como um artesão), mas com a produção em ritmo padronizado. "A liderança deve resolver os
problemas complexos e desenvolver a sua equipe para que elas resolvam seus próprios problemas
cotidianos”, concluiu.
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Sobre o palestrante
Ricardo Sarmento Costa é mestre e doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFR,
Coordenador acadêmico do MBA em Gestão Industrial e do MBA em Gestão da Produção e Qualidade
da Fundação Getúlio Vargas. Costa também é o fundador da empresa Trilha da Inovação, onde atua
desde 1999.

Serviço
O MBA em Gestão da Produção e Qualidade proporciona aos participantes desenvolver visão
estratégica com vistas à produção de bens ou serviços e a qualidade, oferecendo ao participante o
ferramental e o instrumental que permitem uma maior eficiência no processo decisório. As aulas
acontecerão aos sábados quinzenais. Mais informações (11) 4583-8300.
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