
 

 

 

 

 

Workshop voltado a colaboradores da companhia acontece em 04 de agosto no Rio de 

Janeiro e contará com palestras, cases e oficinas sobre a metodologia de gestão 

  

Depois da primeira edição do workshop realizado na sede da SulAmérica em São 

Paulo, que reuniu mais de 430 funcionários em abril deste ano, agora é a vez dos 

colaboradores do Rio de Janeiro participarem do segundo “Lean Day”. O evento 

acontece em 04 de agosto, na matriz da companhia, e tem o objetivo de disseminar os 

benefícios da metodologia de gestão adotada pela empresa para aumentar a 

produtividade. 

  

O workshop contará com a participação dos especialistas do Lean Institute Christopher 

Thompson e Robson Gouveia, que apresentarão palestras sobre “Conceitos Lean 

aplicados em TI” e “Conceitos Lean aplicados à Saúde”.  As palestras serão 

acompanhadas de cases relacionados aos temas, apresentados por Cesar Gon, CEO 

da CI&T (Case Lean em TI) e Dr. Carlos Frederico Pinto, Diretor Executivo do Grupo 

IOV - Instituto Oncológico do Vale (Case Lean em Saúde). O encontro terá, ainda, 

uma exposição interativa com painéis das áreas que já implantaram o Lean  e 

recomendações de leitura para conhecer melhor os conceitos dessa filosofia de 

gestão. 

  

A gestão Lean consiste na metodologia para solução de problemas e eliminação de 

desperdícios nos processos com foco em aumentar o valor para o cliente. A 

companhia aderiu ao Lean em março de 2014 e, desde então, vem obtendo resultados 

significativos em processos internos, aperfeiçoando os processos e beneficiando os 

seus clientes. 

  

“Consideramos extremamente importante preparar os nossos colaboradores para essa 

nova metodologia de gestão adotada pela companhia. A primeira edição promovida 

em São Paulo já foi um sucesso, por isso queremos proporcionar essa experiência 

também para a nossa equipe no Rio de Janeiro. O objetivo é mostrar aos nossos 



colaboradores como a cultura Lean pode aprimorar as atividades e eliminar etapas 

que prejudicam a agilidade dos processos. Queremos disseminar esse conceito para 

que continuemos obtendo ótimos resultados com a gestão”, afirma o vice-presidente 

de Operações e Tecnologia, Marco Antunes. 

  

Informações: 

  

Palestra: Conceitos Lean aplicados a TI - Christopher Thompson (Lean Institute do 

Brasil). 

  

Local: Salas 2 e 3 da UniverSAS – 5º andar, ala Norte 

  

Horário: Das 10h às 12h30 – Foco em TI 

  

Case: Lean em TI - Cesar Gon (CEO da CI&T) 

  

  

Palestra: Conceitos Lean aplicados à Saúde - Robson Gouveia (Lean Institute do 

Brasil). 

  

Horário: Das 14h30 às 17h. 

  

Case: Lean em Saúde - Dr Carlos Frederico Pinto (Diretor Executivo do Grupo IOV - 

Instituto Oncológico do Vale). 

  

Oficina: Das 09h às 17h - Exposição de todas as frentes de atuação do Lean, nas 

salas 4 e 9 da UniverSAS.  

  

Sobre a SulAmérica 

  

A SulAmérica (BM&FBovespa: SULA11) 

é  a  maior  seguradora  independente  do  Brasil, com uma rede de distribuição de 

mais de 30 mil corretores independentes. Fundada em 1895, a Companhia possui 

cerca de 5.000 funcionários e atua em várias linhas de seguros, como saúde e 

odontológico,  automóveis e outros ramos elementares, vida, além de outros 

segmentos, como previdência privada, investimentos e capitalização. A SulAmérica 

tem mais de 7 milhões de clientes, de pessoas físicas a grandes empresas, em todo o 

país. Em 2014, a Companhia registrou receitas totais de R$ 16,9 bilhões. 

 


