O Preparatório em Gestão Generalista foi construído a partir anos de vivência acadêmica em universidades Ivy League,
experiência em consultoria e uma extensa bibliografia — exatas 27 obras. Uma sucinta, porém relevante porção destas
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Professor Emérito da Universidade de Tóquio,
Kaoru Ishikawa compartilha detalhes técnicos
sobre a aplicação da gestão científica (Ciclo
PDCA) para controle de qualidade na indústria.

A escola de negócios de Harvard apresenta um
breve resumo sobre os princípios fundamentais
Harvard
da gestão, passando pela formação de vínculos
Business Review
profissionais, estruturação de metas e
expectativas.
O grupo de professores da UFSCar apresentam
uma abordagem pragmática do CEP,
LTC
estabelecendo a ponte entre teoria e prática do
controle de processos.
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PRIORIDADE

História do trio de empresários mais bem
sucedido do país, Jorge P. Lemann, Marcel
Telles e Carlos A. Sicupira, a estreita relação do
grupo com as universidades Ivy League, a
consultoria Falconi e a gestão científica.
O Guru da Gestão no Brasil, Vicente Falconi,
apresenta os contornos do Método Gerencial e
do Sistema de Gestão, compartilhando
resultados excepcionais colhidos por empresas
em todo o país ao longo de 30 anos.
O Guru da Gestão no Brasil, Vicente Falconi,
apresenta os principais contornos do
Gerenciamento da Rotina nas empresas,
compartilhando cases e exemplos práticos
extraídos do trabalho consultivo.
O jornalista revela os bastidores da McKinsey,
uma das organizações mais poderosas e
reservadas do mundo. Mostra como pensam e
trabalham seus consultores e elucida a
proximidade com as escolas de negócio Ivy
League e o aprendizado em gestão.
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ARTIGOS
INSTITUIÇÃO (AUTOR)

Ciclo PDCA: como usar o método de
gestão para resolução de problemas

Fundação Estudar
(Rafael Carvalho)

Lean and Six Sigma 1 – Why can't we
be friends?
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RESUMO

A Fundação contextualiza o que é o
Método Gerencial, sua aplicação e
história.
A instituição apresenta os contornos
do Método Gerencial e as principais
ferramentas de controle.
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