Experiência: a diferença entre tentar e Fazer
Este é o portifólio de treinamentos da Leme Consultoria, uma
empresa especializada em Desenvolvimento Humano e Gestão
Organizacional que promove a integração entre as Pessoas e
as Estratégias Empresariais.
Há duas décadas no mercado, atuamos em empresas públicas
e privadas no Brasil e também no exterior por meio de nossas
soluções práticas, modernas, sustentáveis e
acessíveis para empresas de todos os portes.
Alinhados às estratégias organizacionais
e voltados à geração de Resultados,
nossos projetos customizados utilizam
fundamentação teórica que é referência
no mercado e no meio acadêmico.
Surpreenda-se com o que podemos
fazer por sua organização. Confira. n

Capacite-se com quem mais
entende de T&D no Brasil
Marcia Vespa
Diretora de Educação Corporativa.
Palestrante, autora de quatro livros.
Siga: facebook.com/marcia.vespa.oficial

Renan Sinachi
Diretor de Gestão e Estratégia.
Palestrante, autor e conferencista.
Siga: facebook.com/renan.sinachi

Rogerio Leme.
Diretor Executivo da Leme Consultoria,
palestrante, autor de dez livros e Diretor
Nacional de Estudos de Desenvolvimento
Organizacional da ABRH Brasil (2013/2015).
Siga: facebook.com/rogeriolemeoficial

Nossas Publicações

REFERÊNCIAS ACADÊMICAS | Literatura de autoria de nossos consultores:

índice
n T&D | Conectar Estratégia, Processos e Pessoas
Com linguagem alinhada à Missão, Visão e Valores
da empresa, nossos programas fomentam o desenvolvimento das competências essenciais ao negócio e os
comportamentos que darão sustentação à estratégia
da organização por meio de capacitações efetivas.
Veja mais em: http://www.lemeconsultoria.com.br/ec/

Conheca nossa Agenda de Treinamentos Abertos no site:
lemeconsultoria.com.br/agenda-de-treinamentos-abertos

Com Parceiros de Negócios
em todas as regiões do
Brasil, a Leme está pronta
para atendê-lo.

Não importa o tamanho da
sua Empresa - Nós temos a
solução para Você.
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Educação Corporativa Leme Consultoria
Diferencial Metodológico
Filosofia

O sistema de Aprendizagem na Ação da Leme Consultoria propicia o estímulo à
reflexão e oferece o encorajamento necessário para desafiar o participante a buscar
soluções. Com transferência imediata do aprendizado ao ambiente de trabalho, os
treinamentos abertos e in company são ajustados de acordo com as necessidades da
sua organização. O método permite o desenvolvimento de comportamentos e atitudes
que agregam valor social aos indivíduos e valor econômico às empresas, com mensuração
de Resultados por meio de indicadores.
Saiba mais sobre os Treinamentos da Leme Consultoria no link abaixo e confira a agenda
de Treinamentos Abertos de curta duração e depoimentos de clientes, entre outros:
http://www.lemeconsultoria.com.br/ec/

Modular:
Curta Duração:
Intensivo:
Palestra:

=

ATITUDES QUE AGREGAM
VALOR ECONÔMICO À EMPRESA

+

VALOR SOCIAL AO INDIVÍDUO

Mensuração de Resultado de Treinamento ISO 10.015:
Reação | Aprendizagem | Comportamento | Resultados

Mais informações
Educação Continuada:

TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO APRENDIZADO

ESTRUTURA DOS PROGRAMAS

Benefícios

Média e Longa Duração com atividades extrassala assistidas

 Melhora do clima organizacional, com
retenção de talentos, redução do turnover,
do absenteísmo e de problemas trabalhistas
 Transformação da cultura e consolidação
dos valores organizacionais
 Aumento da produtividade e da rentabilidade

Versão modular do programa de Educação Continuada
Capacitação com carga horária de 8 a 24h
Capacitação de 32 a 40h com técnicas e práticas
Evento com duração de 2 a 4h

Carga horária:
Encante sua plateia
Focos: Oratória e Formação de Multiplicadores

5
16 horas

Versão reduzida: 8 horas

Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

A forma de expressão verbal e não verbal deve transmitir uma imagem
positiva e ideias claras. Essa característica é considerada um diferencial
em um mercado competitivo e diante de públicos cada vez mais
exigentes, tanto para profissionais que enfrentam grandes plateias
como para aqueles que precisam encantar em uma reunião de negócios.

Curso prático com simulações e gravações de apresentação com
interação da plateia, troca de feedback (auto e intergrupal) e avaliação
de performance com mensuração da eficácia (início e fim do encontro).

Desenvolver o domínio das técnicas de apresentação em
público, bem como habilitar a conduzir reuniões, expor
projetos, divulgar estratégias, disseminar conhecimentos
e energizar pessoas para o alcance de resultados, aplicando
métodos que tornem o encontro significativo.

Profissionais interessados em adquirir
competências no campo da comunicação
interpessoal e na transferência do saber.

Conteúdo Programático
 Andragogia - Como o adulto aprende
 Mecanismos da Aprendizagem
 Criando um ambiente motivacional
e permissivo à aprendizagem
 Conhecendo você e seu público
 Como enfrentar o medo, a timidez
e a ansiedade ao falar em público
 Flexibilizando-se para atender às
necessidades implícitas do público

 Técnicas de voz: tom, volume, intensidade,
musicalidade, teatralização e velocidade
 Comunicação, linguagem e improviso
 Planejamento, Organização e Controle
 Traçando o propósito da apresentação
(plano de aula e guia do encontro
para não perder os objetivos)
 Estudando a audiência e definindo
os recursos de retenção da atenção

 Definindo a disposição do local
 Como manter a atenção da plateia (equilíbrio,
relacionamento, lidar com interrupções,
participantes apáticos/dispersos/resistentes)
 Organização de slides e recursos instrucionais
 Postura, apresentação do orador
e a linguagem corporal
 Simulações da apresentação
com feedback.
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Business Intercultural Communication Carga horária:
Comunicação interpessoal em um contexto intercultural
16 horas

Cenário

Opções de treinamento

Objetivo

Treinamento individual é realizado após o Workshop
- uma apresentação individual em inglês, gravada e
assistida pelo participante e profissional para que
se observe os aspectos a serem aprimorados. Após
o feedback e os exercícios personalizados é feita
uma nova apresentação em busca de melhorias.
* Cada participante recebe o material
gravado em DVD com o antes e depois.

Não basta comunicar: é preciso informar, convencer, persuadir, negociar, vender sua ideia
de maneira natural. E quando é preciso fazer tudo isso em Inglês? O treinamento foca a necessidade de adaptação da comunicação quando nos direcionamos a um público intercultural.
Fornecer conhecimento teórico e prático sobre comunicação interpessoal em um contexto
intercultural.

Público alvo

Executivos fluentes em Inglês que precisam comunicar-se neste idioma em seu dia a dia,
em diversas situações como reuniões, apresentações e negociações.

Versão reduzida......carga horária: 8 horas
Extra: Fonoaudiologia em Inglês.....2 horas
Treinamento Individual....................2 horas

Conteúdo Programático

 Comunicação Não Violenta e a Escuta Ativa
 Comunicação Oral e Escrita no Brasil
 Peculiaridade no padrão de comunicação oral
de diversas culturas: Asiáticos, Europeus,
Oceânicos, Africanos, Norte e Sul-Americanos
 Escrita em um contexto intercultural
 Análise de audiência/ adaptações necessárias
 Como identificar e decifrar sinais e expressões

 Do & Donts de apresentações corporativas
 Imagem pessoal, vestimentas e protocolos
 Como lidar com perguntas em apresentações
 As 12 palavras em Inglês mais persuasivas
Atividades dinâmicas em Inglês:
 Warm up  Como preparar seu corpo para
uma situação importante de fala
 Active Listening

 Speaking Exercises  Exercícios de voz, dicção
e respiração
 Elevator Pitch  Construir uma apresentação
pessoal assertiva em 60 segundos
 De onde é este sotaque?
 Who is telling the truth?  Atividade para
desenvolver a transmissão de credibilidade
e a propriocepção de linguagem não verbal.
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Redação Empresarial

Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

O mundo corporativo exige, cada vez mais, que o profissional se
expresse de forma objetiva e eficaz. Para que desenvolva essa
competência é imprescindível aprimorar e atualizar seu domínio
em Língua Portuguesa, além de dedicar uma atenção especial
ao modo como escreve e ter um entendimento das particularidades
da língua em seus contextos específicos.
A proposta deste curso vai ao encontro dessa necessidade.
Exposições orais e exercícios de leitura, compreensão, coesão, correção
gramatical, escrita coerente e revisão de textos com esclarecimento de
dúvidas sobre as particularidades da norma culta da Língua Portuguesa.

Possibilitar ao participante o desenvolvimento das competências
de leitura, compreensão e escrita de textos com qualidade e
segurança, com identificação das várias formas de linguagem
- coloquial, culta e formal - e adequá-las a cada contexto de
comunicação. Capacitar o participante a elaborar memorandos,
e-mails e demais textos empresariais com coerência, coesão
e correção gramatical.
Profissionais de todos os níveis
que desejem aprimorar o
domínio do idioma.

Conteúdo Programático
 As variantes linguísticas e seus contextos
 Qualidades do texto: clareza, objetividade,
coesão e coerência
 Estrutura de textos argumentativos
e persuasivos
 Erros mais comuns
 Ortografia

 Revisão de texto
 Dificuldades da língua:
. Pontuação e Uso de crase
. Concordâncias verbal e nominal
. Dúvidas ortográficas - porque,
onde, há, cujo, entre outros
 Reforma ortográfica

Veja mais sobre os treinamentos de Comunicação no site: http://www.lemeconsultoria.com.br/ec/comunicacao

 Termos e expressões do dia a dia
 Colocação pronominal
 Uso adequado de verbos
 Uso correto de abreviaturas e siglas
 Paralelismo sintático e morfológico
 Vícios de linguagem:
a ambiguidade e o pleonasmo.
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Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance
Cenário

O ambiente corporativo atravessa mudanças rápidas e constantes,
fazendo com que gestores procurem desenvolver equipes de alta
performance para atender às demandas do cliente interno e externo.
Considerando esse cenário, torna-se imprescindível investir no Capital
Humano de modo sustentável e conduzir a empresa a patamares mais
elevados, com equipes capazes e mais produtivas.

Público alvo

Carga horária: 16 horas
Reduzida: 8 horas

Objetivo

Desenvolver os participantes capacitando-os para o trabalho
em equipe e sua aplicação frente ao novo cenário mundial,
favorecendo as relações interpessoais, tornando o trabalho
do setor mais viável e, portanto, levando a Organização a
atingir seus RESULTADOS.

Estrutura do treinamento

Exercícios dinâmicos e aplicação de teste para conhecimento
da sua relação com a Equipe.

Equipes de trabalho em diferentes níveis.

Principais comportamentos trabalhados

Empatia; Espírito de Equipe; Autoconhecimento; Comprometimento; Automotivação; Influência; Visão Sistêmica; Foco em resultados.

Conteúdo Programático
 Princípios básicos do trabalho em equipe
 Diferenças individuais dentro da equipe
 Estágios de desempenho do grupo
 Desenvolvimento de equipes
 A Identidade do grupo a partir
da identidade pessoal
 Tomada de decisão

Veja mais sobre os treinamentos de Equipes:
http://www.lemeconsultoria.com.br/ec/equipes/

 Fatores que facilitam o trabalho em equipe
 Espírito de equipe - uma qualidade decisiva
 O papel do gestor frente ao feedback
 Liderança compartilhada
 Gestão de conflitos
 Motivação
 Percepção

Administração do Tempo nos Nossos Tempos
Cenário

Diante da busca por resultados superiores e mais eficazes, é fundamental
administrar nossas escolhas e ter o comprometimento com a mudança
dos comportamentos que nos levará ao sucesso. Administrar o tempo
passa por todas essas questões e principalmente nos leva a ter disciplina
e foco em resultados.

Metodologia

Exposições de slides, reflexões e discussões dirigidas, atividades e
exercícios práticos.
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Carga horária: 8 horas

Objetivo

Sensibilizar e capacitar os participantes para uma melhor
administração do tempo, com foco no equilíbrio entre vida
pessoal e profissional. Consolidar o conceito de Administração
do Tempo, relacionando a consciência de dizer "sim" e a
tomada de decisão com os resultados finais de sua atuação
para a perfeita avaliação na hora de dizer "não".

Público alvo

Profissionais que necessitam aprimorar a gestão do tempo.

Principais comportamentos trabalhados

Planejamento; Organização; Resiliência; Disciplina; Definição de prioridades e Foco; Concentração; Iniciativa; Comprometimento.

Conteúdo Programático
1. Sensibilização para Internalização:
 Resultados Esperados (Comprometimento)
 Dinâmica da Caixa (Ensaio Mental para
verificação dos sabotadores do tempo)
2. O tempo e nossas necessidades
 Definição de tempo
 Fatores que nos levam a pensar no tempo
 Identificação dos setores mais carentes
 Teste: Pesquisa de Administração do Tempo

3. O que consome nosso tempo?
 Perfis de Interação Social
 Tarefas não concluídas
 Consumidores do tempo
4. Ferramentas para administração
 Ganhos e Perdas
 Tríade do Tempo
(Urgente X Importante X Circunstancial)
 Planejamento, Priorização e Equilíbrio

 A Síndrome da Urgência
 O Paradigma da Importância
5. Matriz de Prioridades
 Focar, Delegar, Planejar, Descartar
6. Planos de Ação
 Desenvolvimento de Planos para reduzir/
cortar interferências que consomem tempo
 Desenvolvimento de Plano de Ação visando
disciplina e foco em resultado
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Desenvolvimento do Q.A.
Cenário

Conhecido como Q.A., o Quociente para lidar com a Adversidade é uma
das competências comportamentais mais valorizadas pelas empresas
no mercado competitivo em que estamos inseridos. Em virtude do
aumento da complexidade e da velocidade dos eventos em um mundo
de constantes mudanças, a capacidade de lidar com as adversidades
do dia a dia é um trunfo e uma necessidade de todos os profissionais.

Público alvo

Profissionais de Recursos Humanos, Gestores e Consultores.

Carga horária: 8 horas

Objetivo

Capacitar os profissionais de forma eficiente à sua função,
criando a mentalidade de que todo problema é um convite
ao crescimento.

Estrutura do treinamento

Construtivista/Cognitivista. Exposição dialogada, exercícios
individuais e em grupo, vivências planejadas em casos de
empresas que permitam ampla participação e aquisição de
conhecimentos, fortalecendo competências.

Principais comportamentos trabalhados

Resiliência; Empatia; Foco; Disciplina; Autoconsciência; Autoconfiança; Autoconhecimento; Relacionamento Interpessoal.

Conteúdo Programático
 O que é Q.A.
 Conceitos, práticas e ferramentas
modernas em Inteligência Emocional
 Metas Crucialmente Importantes
 Execução enquanto uma disciplina
 Soluções práticas para fortalecer a
capacidade de lidar com a adversidade
 O que é possível ou não

 Princípios norteadores que ajudam a
utilizar a adversidade em seu benefício
 Revisão de posturas e comportamentos
(principalmente dos pensamentos
instaurados no dia a dia)
 Desenvolvimento de habilidades para
melhor relacionamento com o ambiente
de trabalho

 Satisfação pessoal e coletiva
 Contágio de emoções positivas
no mercado externo
 Desenvolvendo o melhor que os
indivíduos podem dar à empresa
 Confiança das - e entre as - pessoas
na organização para lidar com as
dificuldades do dia a dia

As Gerações no Mercado de Trabalho
- uma relação complementar e efetiva
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Carga horária: 16 horas
Reduzida: 8 horas

Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Programas específicos por Target

Um dos assuntos mais discutidos no momento se refere ao Perfil das
Gerações e o impacto de suas diferenças no ambiente de trabalho.
Afinal, como conviver em um mesmo ambiente com quatro tipos de
gerações e cada qual com um modo de ser e agir tão diferentes?
Exposição dialogada, reflexões e discussões dirigidas,
estudos de caso, atividades e exercícios práticos.

Público alvo

Profissionais em todas as posições hierárquicas.

Conteúdo Programático
 As gerações no mercado de trabalho (tradicional;
boomers; X, Y e Z) e seu impacto no relacionamento
diário, tanto no âmbito externo, quanto na relação
com os colaboradores e parceiros
 O conceito de apartheid organizacional
 Comunicação: uma ferramenta essencial
 A Inteligência Emocional e a produção de
sustentabilidade das relações dentro e fora
do ambiente organizacional

Compreender sobre cada geração, suas peculiaridades, principais
características no contexto profissional e, principalmente, como
conviver com todas elas no mesmo ambiente diminuindo as
chances de conflitos.

 O Líder Geracional - Para líderes e gestores
 A Jornada da Geração Y - Para colaboradores
 O Jogo das Gerações - Para líderes e liderados

 Comunicação Empática Geracional:
construindo a sustentabilidade das relações
 Construção de cenários de observação da
importância do respeito nas relações entre
as gerações existentes no ambiente de trabalho
 Uma metodologia dinâmica e bem humorada
que contribuirá para um melhor convívio no
trabalho pela complementariedade de
pensamento, sentimento e ação.
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Competência Emocional - Quanto antes, melhor!

Carga horária: 8 horas

Cenário

Objetivo

Principais comportamentos trabalhados

Estrutura do treinamento

Empresas muitas vezes contratam pelas competências técnicas mas
demitem pelas comportamentais. A Inteligência Emocional representa
a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e o dos outros,
de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós
e em nossos relacionamentos.
Empatia; Assertividade; Autoconsciência; Autenticidade; Automotivação;
Estabilidade Emocional; Autocontrole e Inteligência Emocional.

Público alvo

Profissionais em todos os níveis hierárquicos.

Ajudar na vida profissional das equipes e gestores, por meio do
desenvolvimento de habilidades emocionais e ferramentas para o
gerenciamento emocional eficiente - não se trata de dever ou não
esforçar-se por controlar sentimentos, mas sim de como envolverse com eles e desvencilhar-se de modo inteligente.
Exposições de
slides, reflexões
e discussões dirigidas,
atividades e
exercícios práticos.

Conteúdo Programático
 Razão e Emoção - O cérebro emocional
 Emoções tóxicas
 Conhecendo as próprias emoções
 Conceitos de Inteligência Emocional
 Desenvolvendo o Esquema Emocional
no gerenciamento das emoções
 Necessidades humanas e
as emoções no trabalho

 O papel das emoções dentro
do ambiente organizacional
 Emoções enquanto informações
 As entregas das Cinco
Competências Emocionais
 Vocabulário Transformacional das
Emoções e Contágio Emocional
 A tríade da Competência Emocional

Baseado no livro
de Minoru
Ueda

Alinhando as
competências emocionais
às competências essenciais da organização
Os impactos da competência Emocional
na Qualidade de Vida no Trabalho
Competência Emocional e a visão
biopsicossocial na Gestão da
Qualidade de Vida no Trabalho.
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Gestão de Conflitos

Carga horária: 16 horas
Reduzida: 8 horas

Cenário

O não gerenciamento dos conflitos pode comprometer os resultados,
gerando obstáculos de comunicação, reclamações, resistência, falta
de engajamento, acomodação, estresse, alta rotatividade, absenteísmo
e perdas de mercado. Reconhecê-los e gerenciá-los pode fazer a
diferença entre o colapso e o sucesso das interações interpessoais.

Objetivo

Este programa foi estruturado e desenvolvido dentro da premissa
de que nenhum conflito é, por si mesmo, bom ou ruim. O que
representa um grande diferencial para o profissional e para
a organização é a habilidade de administrá-los e resolvê-los,
trazendo à tona o potencial positivo dos impasses cotidianos.

Público alvo

Profissionais em todos os níveis hierárquicos.

Principais comportamentos trabalhados

Relacionamento e Comunicação; Empatia; Persuasão; Influência;
Autocontrole, Inteligência emocional, Resiliência; Assertividade.

Estrutura do treinamento

Exposição dialogada, reflexões e discussões dirigidas, estudos
de caso, atividades e exercícios práticos.

Conteúdo Programático
 Construção de cenários: conceitos, transições
ou modelos mentais em relação ao conflito
 Mudanças - fator de conflito?
 Conflito em mundo complexo e globalizado
 Identificando e prevendo situações de conflito
 Conflito das gerações no mercado de trabalho
 Conflitos funcionais e disfuncionais e os
impactos nos resultados da empresa
 A inteligência emocional, as competências
emocionais e os pilares da gestão de conflito

 As chaves para a gestão do conflito
 Influência do conflito interno no externo
 Identificando os valores, crenças e percepções
e as suas relações com o conflito
 Autoconhecimento e autogestão: os gatilhos
do conflito em seus relacionamentos
 Sistemas de Valores Motivacionais
 Os pilares da comunicação empática
 As estruturas do processo do diálogo
para a prática da empatia

 A importância da escuta empática
para o entendimento e validação do
desafio do conflito
 Desenvolvendo o capital positivo do conflito
 O que você ganha? O que o outro ganha?
O que a sua empresa ganha?
 Desenvolvendo a filosofia da confiança
e a capacidade de mediador
 Relações sociais e ferramentas
práticas da psicologia positiva
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Peak Performance em Vendas Consultivas
Cenário

Objetivo

Público alvo

Estrutura

Não é o vendedor quem vende. É o comprador quem compra.
Saber como desenvolver as suas habilidades no relacionamento
interpessoal com o cliente e como reagir com sucesso às diferentes
necessidades e dificuldades durante as etapas do processo de
venda são algumas das capacidades vivenciadas nesse treinamento,
visando o pleno conhecimento do Consultor de Vendas.

Profissionais e gestores das áreas de vendas e negociação.
Veja mais sobre os treinamentos
de Vendas e Negociação no site:
www.lemeconsultoria.com.br/ec/vendas_negociacao/

Carga horária: 24 horas
Reduzida: 16 horas

Capacitar de modo técnico e comportamental para o papel de
consultor no contato com o mercado, gerando novas possibilidades
e alternativas aos clientes, além de habilitar a equipe de vendas
a ampliar a flexibilidade para a percepção e aceitação do perfil
de cada cliente, influenciando-o na prospecção de negócios.

Expositiva com dinâmica de grupo
e estudo de casos, gravações em
vídeo, análise e feedback, exercícios
individuais e em grupo.

Conteúdo Programático
1. Cenário e Foco:
 Vendas Consultivas: que revolução é essa?
 Perfil ideal para Consultor de Vendas
 O novo consumidor que desafia o Marketing
 Metas: o dia mais importante é hoje
 Estratégia das Empresas
2. O Profissional de Vendas:
 A imagem do profissional de vendas
 Assertividade e o uso adequado da voz

 Questionar e dialogar: controle emocional
em busca das reais necessidades do cliente
 Integrar a comunicação verbal e não verbal
3. Quatro Estágios de uma Visita de Vendas:
Abertura, Investigação, Demonstração de
Capacidade e a Obtenção do Compromisso.
4. O desafio de vender valor:
 Planejamento: conhecendo o cliente
e a comunicação centrada no outro

 Abordagem: primeira impressão; Saber ouvir
com técnica do E.R.I.R.; Processo exploratório:
perguntas abertas e fechadas (S.P.I.G.)
 Apresentação: contato positivo, compromisso
de solução, preparação para fechamento
 10 técnicas para lidar e tratar as objeções
 Segredos psicológicos da persuasão,
concessão e acordos
 Fechamento, pós-venda e fidelização.
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Negociação Estratégica
Cenário

É cada vez mais essencial nas empresas que seus profissionais
apresentem habilidades de negociação em várias situações do dia a
dia. Dessa forma, assumir o papel de negociador estratégico para
alcançar resultados positivos alinhados aos objetivos organizacionais
tornou-se um requisito comum aos profissionais.

Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

Objetivo

Trabalhar o pensamento estratégico e analítico para
desenvolver o papel de negociador no cotidiano, por meio
de atividades vivenciais, situações simuladas* e abordagem
teórica com alinhamento às necessidades específicas dos
participantes.

Estrutura do treinamento

Expositiva com dinâmica de grupo e estudo de casos*, simulações
com gravação em vídeo, análise e feedback, exercícios individuais e
em grupo, levantamento de perfil de negociador e avaliação tipo
Assessment** antecipado dos participantes via metodologia DISC.

Público alvo

Profissionais que desejam desenvolver habilidades de negociação.

Conteúdo Programático

 Identificação do perfil de negociador
 7 elementos chave da negociação
 Fatores técnicos
 As estratégias, táticas e contratáticas
 Condução de reuniões de negociação
 Fatores Interpessoais
 Confiança e o poder da persuasão
 Saber ouvir, empatia e assertividade
 Formas de abordagem

 Planejamento eficaz, conceitos,
obstáculos e necessidades
 Objeções à negociação e concessões
 Formas de acordos e princípios básicos
da Negociação individual e em equipe
 Ética e etiqueta nas negociações com
base na Visão, Missão e Valores
 Estilos Comportamentais dos
Negociadores: como agir com cada um

*Poderão ser confeccionados estudos de casos relacionados aos negócios da empresa mediante solicitação.
** Com opção de condução do Assessment diretamente pela Leme Consultoria ou pelo próprio contratante.

 O Tripé da Negociação:
Conhecimento, Tempo e Poder
 Como medir o Sucesso da negociação
 Prática da negociação com estudos de
casos e gravação das simulações que
serão feitas pelos participantes
 A arte da comunicação e diálogo
 Táticas de fechamento eficaz
 O que fazer após a negociação.
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O Nosso Jeito de Encantar o Cliente

Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

Cenário

Objetivo

Público alvo

Estrutura do treinamento

O fator humano representa o grande diferencial nos negócios do novo
milênio. O encantamento e a fidelização são as duas chaves-mestras
para uma mudança de curso do atendimento automatizado em direção
ao atendimento humanizado. É o momento de questionarmos a
repetição vazia do atendimento mecânico e implantar coeficientes de
humanidade no ato de acolher, atender, encantar e fidelizar o cliente.

Profissionais das áreas de vendas ou atendimento ao cliente e todos
aqueles que desejam aprimorar o relacionamento com os seus clientes.

Fortalecer o atendimento nas organizações, direcionando-o para
o encantamento e fidelização para maior percepção do valor
agregado do serviço por parte de seus clientes. Vivenciar o
processo de atendimento como parte da realização pessoal,
com maior produtividade, engajamento e alinhamento com a
Missão, Visão e Valores da Organização.

Construtivista, com exposição dialogada, reflexões e discussões
dirigidas, atividades e exercícios práticos.

Conteúdo Programático
 As Bases de Sucesso Profissional e Pessoal
 Razões para a Excelência no Atendimento
 Inteligência X Personalidade: como obter o
máximo de seu próprio potencial
 Por que se perde um cliente?
 A tríade da fidelização: Produto,
Serviço e Relacionamento
 As 7 chaves do bom atendimento

 Equilíbrio emocional para melhor atender
 Princípios do atendimento telefônico:
atitude e postura - o impacto do tom de voz
 Encerramento da ligação
 Faça e não faça
 Seja empreendedor
 Relacionamento interpessoal
 Comunicação eficaz (verbal e não verbal)

 Questionário: canais sensoriais
(auditivo, visual e sinestésico)
 Os diálogos internos programam o cérebro,
determinando os nossos comportamentos
 O poder da palavra gerando comportamento
 Eu disse, mas não queria dizer - linguagem
corporal e tom de voz
 Encerramento: ter razão ou ser feliz?

Elaboração de custo e preço de
venda de Produtos e Serviços
Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

Quem define preço não é mais a empresa isoladamente e sim
o mercado. Os clientes estão mais exigentes e procuram pelo
melhor preço e excelência na entrega de bens e serviços.

Exposições de slides, discussões dirigidas e exercícios práticos.
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Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

Capacitar os profissionais das áreas envolvidas diretamente ou
indiretamente no processo da construção de custo e preço de
venda de produtos e/ou serviços.

Profissionais das áreas comerciais, de custos e de contabilidade.

Conteúdo Programático
 Como classificar o custo fixo e o custo variável
 Como definir o custo direto de um produto e/ou serviço
 Quando alocar outros custos e despesas no preço de venda
 Readequar custos X preço de venda X preço de mercado
 Reajustes nos preços de venda
 Preço de mercado (concorrência)
 Mix de produtos e serviços
 Ponto de equilíbrio
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Treinamento e Desenvolvimento de Líderes
Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

O mundo vive uma escassez de líderes. Em tempos de constantes
mudanças, aprimoramentos e desafios, torna-se essencial que as
empresas desenvolvam seus líderes a fim de alcançar resultados
superiores e maximizar o nível de engajamento dos colaboradores.

Sensibilização do líder para o impacto de suas ações na vida dos
colaboradores e pares, no resultado da empresa e na adoção de
práticas na gestão de pessoas que compatibilizem resultados com
a arte de gerenciar pessoas.

Conteúdo Programático

 Contextualização/Cenário
 Definições de liderança (mudanças
da revolução industrial para a revolução
da informação)
 Grandes líderes - Liderança X Gerência
 Alinhamento das práticas de gestão de
pessoas à Missão, Visão e Valores
 Autoconhecimento (os grandes inibidores:
tempo, medo e crenças limitantes)

curta duração

Carga horária: 24 horas
Versão reduzida: 16 horas

O objetivo desse trabalho é desenvolver uma nova mentalidade
nos atuais profissionais ocupantes de posição de liderança
para que absorvam as técnicas e ferramentas para lidar com
profissionais da era do conhecimento.

Profissionais em posição
de liderança que necessitam
desenvolver competências em
gestão de pessoas para resultados.

 Estilos de Liderança (Inteligência Emocional;
Assertividade X Emotividade; Técnicas de
Relacionamento Interpessoal; Entendimento
do modo de funcionamento próprio e do
outro; Flexibilização para lidar com diferenças)
 Técnicas de Comunicação Verbal (emissão
e recepção de mensagem e eliminação
das distorções)
 Construção de Equipes de Alta Performance

 Delegação (técnicas de empowerment,
delegação pela maturidade da equipe)
 Feedback do dia a dia e na avaliação de
desempenho
 Líder Coach e a liberação do potencial
 Definição de objetivos (meta estratégica
e meta de competência)
 Plano de ação para o atingimento
dos objetivos.

Formação e Desenvolvimento de Novos Líderes
Cenário

O grande anseio das organizações tem sido preparar novos líderes
para assumirem suas posições com a certeza do sucesso. Mas até
que ponto a competência técnica de um profissional dará garantias
de resultado, sendo ele cobrado por habilidades ainda não exercidas?

curta duração

Carga horária: 16 horas

Objetivo

Este projeto de formação tem por objetivo preparar o novo líder
no desenvolvimento de competências na gestão de pessoas.

Público alvo

Novos líderes em todos os níveis hierárquicos.

Principais comportamentos trabalhados

Comunicação Interpessoal; Flexibilidade, Disciplina; Empatia; Capacidade
de perguntar e de ouvir; Assertividade; Autoconsciência; Delegação de
tarefas; Habilidade em dar e receber feedback; Autoconhecimento.

Estrutura do treinamento

Exposição dialogada, exercícios individuais e em grupo, vivências
de casos de empresas que permitam ampla participação e
aquisição de conhecimentos.

Conteúdo Programático
 Contextualização/Cenário
 Definições de liderança (da revolução
industrial para a revolução da informação)
 Grandes líderes - Liderança X Gerência
 Alinhamento das práticas de gestão de
pessoas à Missão, Visão e Valores
 Autoconhecimento (os grandes inibidores:
tempo, medo e crenças limitantes)

 Estilos de Liderança (Inteligência Emocional;
Assertividade X Emotividade; Técnicas de
Relacionamento Interpessoal; Entendimento
do modo de funcionamento próprio e do
outro; Flexibilização para lidar com diferenças)
 Técnicas de Comunicação Verbal (emissão
e recepção de mensagem e eliminação
das distorções)

 Delegação (técnicas de empowerment,
delegação pela maturidade da equipe)
 Feedback do dia a dia
 Líder Coach e a liberação do potencial
 Definição de objetivos (meta estratégica
e meta de competência)
 Plano de ação para o atingimento
dos objetivos.
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Liderança Empreendedora - Projeto de Educação Continuada
Cenário

O mundo vive uma escassez de líderes. Em tempos de constantes
mudanças, aprimoramentos e desafios, torna-se essencial que
as empresas desenvolvam seus líderes a fim de alcançar resultados
superiores e maximizar o nível de engajamento dos colaboradores.
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para desenvolvimento de líderes

Diferenciais

Objetivo

 Líder-coach - O líder forma novos líderes
 Aplicação de Tarefas Extrassala  Planos de Ação
 Participação da equipe no desenvolvimento do líder
 Alinhamento dos objetivos departamentais aos corporativos

Desenvolver uma nova mentalidade nos novos
e atuais colaboradores em posição de liderança,
para que incorporem as técnicas e ferramentas
para lidar com profissionais da Era do Conhecimento.

Duração: aprox. 10 meses*

Metodologia

Aprendizagem voltada à ação com transferência imediata do
conteúdo ao ambiente de trabalho. Encontros participativos,
expositivos, vivenciais e dialogados. Diagnósticos com a participação
da equipe. Reuniões de Coaching/counseling e plano de ação.

Educação Corporativa Leme - Gestão para RESULTADOS: A transição de chefe para LÍDER

Competência técnica não basta: para atingir Resultados é preciso uma mudança de hábito

*A duração do programa, número de encontros, atividades, carga horária e etapas de implantação podem variar de acordo com o perfil e necessidades organizacionais, segundo sua estrutura, prazos e setor (público ou privado).

Aculturação

1° Encontro
de Líderes

Diagnóstico
Inicial

Coaching
& Counseling

Dossiê
inicial

+ PDI

+ Lição Extrassala

Resultados de treinamento apurados junto aos clientes
98%
sentem-se

mais efetivos
no desempenho
das funções

Mais de

2LÍDERES
MIL

desenvolvidos por
meio dos nossos
treinamentos

97%

transferiram o
aprendizado para
o dia a dia das
organizações

2° Encontro
de Líderes

3° Encontro
de Líderes

+ Lição Extrassala

+ Lição Extrassala

Diagnóstico
Intermediário

Coaching
& Counseling
+ PDI

Dossiê de
resultados
parciais

4° Encontro
de Líderes

5° Encontro
de Líderes

+ Lição Extrassala

+ Lição Extrassala

Diagnóstico
Final

Imperativos de Liderança
Relacionamento Interpessoal|Motivação e Energização|Foco em Resultados|Trabalho em Equipe

Coaching
& Counseling
+ PDI

Dossiê de
resultados
do projeto

n Master em
Gestão de Pessoas

n Educação
Executiva

Novas técnicas
e ferramentas

Executive Coaching
e coaching de equipe

Saiba mais sobre os resultados dos Treinamentos de Liderança da Leme Consultoria no link
abaixo e confira depoimentos de clientes, resultados reportados e metodologias, entre outros:

http://www.lemeconsultoria.com.br/ec/lideres/
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Líder Coach e a liberação do Potencial Humano
Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

Um grande desafio das lideranças é abdicar dos benefícios individuais
em prol dos resultados coletivos. Liberar o potencial humano alinhando
os objetivos individuais aos organizacionais, envolvendo e energizando
pessoas e equipes em um propósito maior é conectar-se com a melhor
possibilidade futura de satisfação: as contribuições, as conexões
interdepartamentais, os sentimentos de valor, os resultados, o legado.

Construtivista/Cognitivista. Exposição dialogada, exercícios individuais
e em grupo, vivências planejadas em casos de empresas que permitam
ampla participação e aquisição de conhecimentos, fortalecendo
competências.

curta duração

Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

A proposta desse treinamento é oferecer aos líderes a
oportunidade de se adaptarem, conhecerem e aplicarem um
novo modelo de gestão capaz de liberar o potencial humano
nas organizações, obtendo, por conseguinte, resultados mais
consistentes e sustentáveis.

Profissionais em posição
de liderança que necessitam
desenvolver competências em
gestão de pessoas para resultados.

Conteúdo Programático
 Contextualização/Cenário
(criando caminhos para o sucesso)
 O novo paradigma da liderança
(modelo da pessoa completa)
 A humanização da organização (missão,
visão, valores, estratégias empresariais
e a participação coletiva no alcance
de resultados)

 O que é coaching
 Humanização da gestão: modelo de
performance, modelo de aprendizado e
modelo de desenvolvimento (a sobrevivência de quem está na melhor forma)
 O líder coach e a
liberação do talento humano
 Mitos do Coaching

 A diferença entre coaching, psicoterapia,
aconselhamento e o papel do líder
 A função do coaching e os ganhos
quantitativos e qualitativos
 Técnicas em coaching
 Técnicas de feedback aplicadas
no modelo de líder coach
 Simulações práticas para retenção.

Executive Coaching e Coaching de Equipe com Assessment
Cenário

O grau de exigência para funções de alta direção tem crescido cada
vez mais no mercado global e as competências dos gestores têm se
tornado um diferencial competitivo para as empresas. Preparar esses
gestores para alcançar objetivos pessoais e profissionais deve nortear
as ações de desenvolvimento neste nível.

Objetivo

Desenvolver as metas de competências e metas estratégicas
dos gestores para o alcance de resultados superiores nas
Organizações, com reuniões de coach individual e em equipe.

Estrutura do projeto

Processo focado em ações do coachee para a realização de metas
estratégicas. Atua no sentido do desenvolvimento de competências,
equipando o gestor a partir do autoconhecimento com as ferramentas
necessárias para aumentar sua capacidade de ação e trazer ganhos
consideráveis ao indivíduo, às equipes e ao negócio.
Durante os dez encontros previstos, o profissional
elabora seu plano de melhoria com consistência
e mensuração no cotidiano, sempre em
conformidade com as necessidades do
coachee e as expectativas do gestor.

Veja mais:
www.lemeconsultoria.com.br/produtos_servicos/assessment_coaching

Estilos de liderança, técnicas e temas trabalhados
 Automotivação:
compreendendo os mecanismos
 Linguagem corporativa:
congruência entre imagem pessoal vendida
e comprada
 Clarificação de valores pessoais e
organizacionais e estilos de
resposta ao estresse

 Assessment* e Diagnóstico 360º
informal e formal (convergências
e divergências de percepções)
 Iniciando e gerindo mudanças positivas
 Roda Viva (baseada nas 10 áreas primárias
que compõem a vida de cada pessoa, de
acordo com Rhandy Di Stéfano)
 Declaração de propósito ou missão
* (Perfil e motivadores - TTI Success Insights)

 Meta estratégica, meta de competência,
planejamento de ações e tarefas diárias
 Como lidar com obstáculos, entendimento
dos modelos mentais e desenvolvimento
do quociente para lidar com adversidades
 Transição - Follow-up da mudança
 Inteligência Emocional - aplicação
de energias e empatia.
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Um RH visto de cima
Desenvolvimento de Lideranças de RH
Cenário

Finalmente, a alta administração foca as práticas de gestão de pessoas
como o principal fator de sucesso das organizações. É do topo que
nasce a expectativa de um RH atuante, sinergicamente conectado às
medidas de direção que um CEO projeta, com o desenvolvimento e
a retenção de profissionais engajados com objetivos empresariais.

Objetivo

Apresentar depoimentos e expectativas da alta administração em
relação aos profissionais de RH e também as insatisfações apontadas
pelos colaboradores de organizações públicas e privadas relativas
aos seus superiores imediatos. E, finalmente, a solução: os insights
que ajudarão o RH a se repensar, reinventar e atingir melhores resultados.

Também disponível na versão Educação
Continuada ou reduzida (16 horas)

Lançamento

Baseado no novo
livro de Marcia
Vespa

Conteúdo Programático
 Mudanças comportamentais e atitudinais urgentes
 o que mudou no perfil do profissional de RH
 Quais as expectativas da alta direção em
relação ao profissional de RH
 Oportunidades de melhorias apontadas por
mais de 6 mil colaboradores em relação ao
seu superior imediato: pesquisa de 5 anos
junto a organizações públicas e privadas
 Quais os anseios dos profissionais das gerações
Y e Z em relação ao RH

Carga horária: 24 horas

 Operacional ou Estratégico: onde estão as
suas forças e as suas fraquezas
 A Constatação: O que a alta administração
espera que você SAIBA para FAZER a diferença
 Você faz o que sabe que precisa ser feito na
empresa? Como ser a interface entre as
medidas de direção que um CEO projeta e
o desenvolvimento de talentos alinhados
aos objetivos estratégicos e a um propósito
 Como criar uma cultura pautada em valores

Facilitadora

Marcia Vespa

 Como criar relações de altíssima confiança 
o que é preciso saber? O que é preciso fazer?
 Como melhorar os seus argumentos decisivos
e participar do processo decisório
 Como reduzir o medo e estimular a
comunicação: mais justiça, inovação e paixão
 Como medir os resultados das suas ações
 Como desenvolver-se como um Grande Líder
de RH, preservando a vida de pessoas
e do empreendimento que lidera.

Como implantar Gestão por Competências
utilizando os recursos da própria Empresa
Objetivo

Público alvo

Estrutura do treinamento

Facilitador

Através da metodologia do Inventário Comportamental desenvolvida
por Rogerio Leme são apresentados conceitos que permitem a
identificação das competências organizacionais e os níveis de
competências para cada função de forma comprovada matematicamente. O resultado dessa técnica proporciona a rápida construção
da ferramenta de avaliação com foco em competências com recursos
da própria instituição.
Exposições de slides, reflexões e discussões
dirigidas, atividades e exercícios práticos.

Conteúdo Programático
 O que é Gestão por Competências
 O papel do Gestor e o papel do RH
 A Necessidade de Implantação
 Conceito do CHA
 Competências Técnicas x Comportamentais
 Conceito de Comportamento e Indicadores
 Dúvidas Freqüentes e etapas para Implantação
 O Inventário Comportamental
para Mapeamento de Competências
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Carga horária: 16 horas

Profissionais de
Recursos Humanos,
gestores e consultores
de organizações
públicas e
privadas.

Professor
Rogerio Leme

 Método Tradicional X Inventário Comportamental
 Mapeando as Competências Organizacionais
 Processo de Coleta / Consolidação de Indicadores
 Validação e Homologação junto aos Gestores
 Escala e base para referência matemática
 Técnica da importância dos Indicadores (peso)
 Definição das Competências da Função
 Apuração do Nível de Competência do profissional
 Competência: Potencial x Desempenho

 O Nível de Competência do Colaborador
e a Movimentação Funcional
 Nível de Competências das Funções
 Avaliação Comportamental
- da autoavaliação até a 360º
 Apuração da Avaliação de Colaboradores
com foco em Competências
 Relatórios para Feedback
 Competências Técnicas
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Formação de Analista para Mapeamento, Seleção,
Gestão e Avaliação de Competências e Desempenho
Objetivo

Capacitar analistas para a implantação de todo
o processo de Gestão por Competências com
a Metodologia do Inventário Comportamental,
cobrindo a descrição de função, o mapeamento
de competências técnicas e comportamentais,
avaliação de competências, além de avaliação
de desempenho, identificação de necessidades
de treinamento (T&D), remuneração e benefícios
por competências, feedback, seleção e entrevista
com foco em competências.
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Veja mais sobre os treinamentos para
profissionais de Rh em:
http://www.lemeconsultoria.com.br/ec/rh

Público alvo

Para apresentar resultados objetivos e mensuráveis
é necessário ter uma visão sistêmica, metodológica
e detalhada da Avaliação de Desempenho com
Foco em Competências (A.D.C.), ferramenta que
amplia a visão de competências do C.H.A. e que
permite identificar as competências organizacionais
e os níveis de cada função, de forma comprovada
matematicamente, com impacto claro e concreto
em todos os subsistemas de Recursos Humanos.

Estrutura do treinamento

Exposições de slides, reflexões e discussões
dirigidas, atividades e exercícios práticos

Facilitador

Professor Rogerio Leme

2: Mapeamento de Competências
 Conceito do CHA
 Competências Técnicas x Comportamentais
 Mapeamento de Competências Técnicas
 Níveis de Competências Técnicas das Funções
 Avaliação de Competências Técnicas dos Colaboradores
 Conceito de Comportamento e Indicadores
 Dúvidas Freqüentes na Implantação de GpC
 Etapas para Implantação de GpC
 Inventário Comportamental para Mapeamento (I.C.)

Carga horária: 40 horas

Cenário

Profissionais de Recursos Humanos, gestores
e consultores de instituições públicas e privadas

Conteúdo Programático
1: Fundamentos básicos
 Missão, Visão, Valores e Estratégia
 Alinhamento entre Pessoas e Estratégia
 O que é Gestão por Competências
 O papel do Gestor
 O papel do RH
 A Necessidade de Implantar
 Cargo x Função
 Elaboração da Descrição de Função alinhada com a
Avaliação de Desempenho com Foco em Competências

Utiliza a metodologia do
Inventário Comportamental
para Mapeamento de
Competências, de autoria
do professor Rogerio Leme

Baseado nos bestsellers
de Rogerio Leme
Referências acadêmicas
em Gestão de Pessoas

* Saiba mais sobre o referencial teórico bibliográfico em >> www.lemeconsultoria.com.br/livros

 Metodologia Tradicional Versus I.C.
 Mapeando as Competências Organizacionais
 Processo de Coleta e Consolidação de Indicadores
 Validação e Homologação junto aos Gestores
 Técnica da importância dos Indicadores (peso)
 Escala e base para referência matemática
 Definição das Competências da Função
3: Avaliação de Competência Comportamental
 Apuração: Nível de Competência Comportamental
- da autoavaliação até a 360º

 Apuração de Colaboradores: foco em Competências
 Competência do Colaborador: Potencial x Desempenho
 O Nível do Colaborador e a Movimentação Funcional
 Relatórios para Feedback
4: Feedback e Desenvolvimento
 Definição, origem e recomendações para dar e receber
 Tipos de feedback e passos para atingimento: do dia
a dia, positivo, corretivo, insignificante, corretivo/incisivo
 Feedback como devolutiva de uma Avaliação
 Interpretação dos Relatórios da ADC para o Feedback

5: Avaliação de Desempenho
 Competências x Complexidade x Entrega
 Avaliação de Competências X de Desempenho
 Regras, Cronograma e Etapas para Implantação
 Perspectivas: Técnica, Comportamental e Resultados
 Cálculo do Coeficiente de Desempenho por perspectiva
 Meta: tipos, parâmetros e impacto na ADC
 A Avaliação da Perspectiva Complexidade
 Perspectivas Especiais: os impactos das ações de
Responsabilidade Social e Ambiental na Avaliação

 Cálculo: Coeficiente de Desempenho  Entrega
 A Perspectiva Convenção e o Impacto da quebra
de Normas na Avaliação de Desempenho
6: Remuneração com Foco em Competências
 Conceito/comparação: Remuneração Tradicional
 Uso do Coeficiente (CDC) na Remuneração Fixa
 Uso do CDC na Remuneração Variável
 Exemplo Prático e formas de pagamento
 Envolvimento da CLT, Constituição e Sindicatos
7: Seleção e Entrevista Comportamental
 Visão Macro: Processo de Recrutamento e Seleção
 Fluxo do Processo Seletivo e Perfil da Vaga
 Requisitos da Função x Requisitos de Acesso
 Planejamento: Processo Seletivo e Recrutamento
 Fonte de Recrutamento / etapas: processo seletivo
 Formas de Mensuração do Processo Seletivo
 Seleção e Entrevista por Competências
 Entrevista Comportamental: Foco em Competência
 A execução da Entrevista Comportamental
 Redução da subjetividade e método CAR x STAR
 Calculadora das Competências para a Entrevista
 A investigação das Perspectivas de Competências
 Resultados, Complexidade e Valores
 Apresentação dos resultados para decisão
 Utilização de Jogos e Dinâmicas de Grupo
 Atuação no Pós-Seleção e Período de Experiência
 Mensuração de resultados por meio de Indicadores
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Como estruturar a Avaliação de
Desempenho com Foco em Competências
Objetivo

Público alvo

Estrutura do treinamento

Facilitador

A Avaliação de Desempenho com Foco em Competências (A.D.C.) traz
uma ampliação da visão do conceito de competências baseado apenas
no C.H.A.  Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, focando a Entrega
do colaborador por meio de quatro perspectivas básicas de avaliação:
Técnica, Comportamental, Resultados e Complexidade. Este é o método
utilizado na perspectiva comportamental, o Inventário Comportamental
para Mapeamento de Competências, de autoria de Rogerio Leme.
Exposições de slides, reflexões e discussões
dirigidas, atividades e exercícios práticos.

Conteúdo Programático

 Conceito de Competências  C.H.A.
 A ampliação do conceito de Competências:
X Complexidade X Entrega do Colaborador
 Avaliação de Competências X de Desempenho
 O alinhamento com a estratégia da Empresa
 Cronograma e Etapas para Implantação
 Regras e perspectivas para A.D.C.
 Descrição de Função alinhada com a Avaliação
 Compreenção e Avaliação de Complexidade

Profissionais de
Recursos Humanos,
gestores e
consultores de
organizações
públicas e
privadas.
Professor
Rogerio Leme

 Metas X Indicadores de Desempenho X Parâmetros
 Tipos de Meta e seus impactos na Avaliação
 Mapeamento das Competências Organizacionais
e das Competências de cada função
 Escala de Mensuração das Competências Técnicas
 Avaliação: Competências Técnicas/Comportamentais
 Cálculo do Coeficiente de Desempenho do Colaborador
Técnica, Comportamental, Entrega e Resultados
 Metodologia do Inventário Comportamental

Carga horária: 24 horas

Baseado no livro
de Rogerio
Leme
 Perspectivas Especiais: o impacto de ações de
responsabilidade socioambiental na avaliação
 A Perspectiva Convenção e o Impacto da quebra
de Normas na Avaliação de Desempenho
 Conceito de Remuneração por Competências
 A utilização do Coeficiente de Desempenho do
Colaborador na Remuneração Fixa e Variável
 Envolvimento da CLT, Constituição e Sindicato
no Processo da Remuneração por Competências
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Formação de Consultor Interno de RH
- Business Partner
Cenário

Diante dos desafios na área de Gestão de Pessoas e com o crescimento
da importância do RH Estratégico, o Consultor Interno de Recursos
Humanos - também chamado de HR Business Partner - ganha
destaque nas organizações ao desenvolver parcerias sólidas que
ajudam gestores a obterem resultados.

Carga horária: 16 horas

Objetivo

Apresentar o novo modelo de conduta do profissional de
Recursos Humanos no cenário empresarial contemporâneo
para a identificação e execução de intervenções relevantes
e tangentes ao capital intelectual, que conectem pessoas
à execução e à estratégia organizacional.

Estrutura do treinamento

Público alvo

Profissionais de RH: Assistentes, Analistas, Coordenadores e Gerentes.

Expositiva com estudos de casos de Recursos Humanos
para discussões aprofundadas, individualmente e em grupos.

Conteúdo Programático
 Recursos Humanos  Contextualização
Cenários: RH x DP x Consultor Interno
 Por que o RH ainda não é estratégico?
RH x Consultor Interno de RH
x Envolvimento dos Gestores
 Ter/Ser RH
 O papel do Consultor Interno
 Deveres, obrigações, relação com clientes
 Entendimento sobre o cliente interno;

 Consultoria: modelo de gestão compartilhado
 Fórmula RH estratégico
 O novo cenário de RH e seus subsistemas
(demandas, necessidades, desafios)
 Clima e Cultura Organizacional
 definições e aplicação prática
 O paradigma da Consultoria Interna de RH
 uma mudança comportamental
 MVVE Empresa x MVVE de RH

 Responsabilidades do Consultor
 Responsabilidades das lideranças
 Gestão de Conflitos
 CIRH  a fórmula do RH estratégico
 Apresentação de resultados: tangíveis
(números) e intangíveis (clima e cultura)
 Gestão por Competências, Cultura de
Feedback e BSC como estrutura de apoio
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Desenvolvimento de Analistas de Benefícios

Carga horária: 16 horas

Cenário

Objetivo

Público alvo

Estrutura do treinamento

Para resultados efetivos, faz-se necessário que o subsistema de benefícios
também seja visto como estratégico dentro do RH, administrando a
viabilidade econômica de um pacote atrativo de benefícios a ser ofertado
para os funcionários, a fim de tornar a empresa mais atraente e com maior
retenção de talentos. As principais competências trabalhadas neste curso
são as aderências às estratégias da organização-cliente por meio do
planejamento organizacional, além da importância da formalização de
parcerias estratégicas com gestores e demais processos de gestão.

Profissionais que buscam qualificação para
o gerenciamento de plano de benefícios.

Experimentação, compartilhamento, internalização
e aplicação. Apresentação e discussão de pesquisas.

Conteúdo Programático
1. Contextualização:
 Benefícios: posicionamento na
atualidade em âmbito global e local
 A importância da gestão de riscos
 Benefícios - conceito
 O exemplo do benefício de saúde
2. Aplicação prática de benefícios:
 Componente da remuneração total
 Ferramenta: qualidade de vida no trabalho

Saber como desenvolver um plano de benefícios alinhado
com as demandas estratégicas da organização/cliente com
base na gestão de riscos, na redução de custos e na
demonstração da relação investimento e retorno. Entender
e demonstrar a interação dos benefícios com os demais
processos de gestão de pessoas. Conhecer alternativas
inovadoras para divulgação e promoção dos benefícios
aos diversos públicos de interesse.

3. Elaboração do plano de benefícios
 Ambiente interno: demandas da organização
via planejamento estratégico, clima da
organização/cliente e perfil dos usuários
 Ambiente externo: benefícios tradicionais
e benefícios flexíveis
 Benefícios praticados pelas melhores
empresas para se trabalhar (GPTW)
 Política de benefícios e política de custeio

 Ferramentas de controle: avaliação de
resultados, acompanhamento e indicadores
 Interação de benefícios com os processos
de gestão de pessoas
 Papel dos gestores das áreas clientes
na gestão do plano de benefícios
4. Comunicação interna e endomarketing:
 Ferramentas inovadoras para promoção
do plano de benefícios.

Como Estruturar o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários integrado com Remuneração Estratégica
Objetivo

Este curso é destinado a profissionais que queiram ter
uma visão sistêmica, metodológica e detalhada de
como se elabora um Plano de Cargos, Carreiras e
Salários-PCCS integrado aos planos de avaliação de
desempenho e de remuneração estratégica visando
dinamizar o sistema de gestão de RH da empresa com
foco em meritocracia e objetivos estratégicos do negócio.
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Carga horária: 24 horas

Estrutura do treinamento

Exposição teórica, com aplicação de exercícios,
sessão de respostas aos questionamentos
técnicos, práticos e legais, troca de informações
e experiências entre os participantes.

Público alvo

Profissionais de Recursos Humanos e gestores.

Baseado no livro
de Rogerio Leme
e Romeu Huczok

Conteúdo Programático
 Visão estratégica e sistêmica: análise de ambiente
 Conceitos, objetivos e para que serve
 Resultados, planejamento e as etapas de um PCCS
 Fatores internos e externos de influência
 Descrição de Cargo/Função (DF)  coleta e validação
 Definição do melhor padrão de DF para o negócio
 Diferença entre Cargo e Função e sua aplicação
 Titulação de Cargos CBO - Análise de Grupo Ocupacional
 Elaboração da Avaliação de Cargos/Funções
 Justiça Interna e as Classes dos grupos salariais

 Pesquisa de Remuneração e Benefícios  Conceito,
análise, critérios para definição e aplicação prática
 Cálculos matemáticos, análise e medidas estatísticas
 Grade/Tabela Salarial, Pisos Salariais, Categorias
diferenciadas, Profissões Regulamentadas, Tabelas
Salariais por categoria e por regiões geográficas
 Premissas para elaborar e definir a política de
administração com foco em Meritocracia
 Mapa de Carreiras e o modelo mais adequado
 Envolvimento do Sindicato em projetos de PCCS

 Registro do PCCS no MT- SRT: prós e contras
 Remuneração Estratégica: considerações e
balanceamento de remuneração fixa e variável
 Integração estratégica, competências, cargos,
salários e resultados com menos encargos sociais
 Conceito e aplicação do PPR  Participação nos
Resultados  Lei 10.101/2000 (Incentivo Fiscal)
 Exemplo de um Programa de Remuneração
 Simplicidade, transparência e exequibilidade
 Remuneração x Reconhecimento
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Formação de Analistas de T&D

Carga horária: 24 horas
Reduzida: 16 horas

Cenário

Objetivo

Público alvo

Metodologia

O investimento em Educação Corporativa deixou de ser uma tendência de
mercado praticada apenas pelas grandes empresas e tornou-se uma
necessidade. Investir em treinamento passou a ser estratégico e investir
na equipe de RH é ainda mais importante.
O profissional deve ser capaz de avaliar necessidades de treinamento,
aplicar soluções eficientes, administrar, executar e contratar programas
de T&D, além de apresentar à presidência o retorno do investimento.
Profissionais de RH, instrutores de Treinamento
e Desenvolvimento, Líderes que necessitem
conduzir treinamentos.

Formar profissionais para administrar e executar programas
de treinamento e desenvolvimento de pessoas; diagnosticar
as principais necessidades de desenvolvimento dos
colaboradores; planejar a ação segundo as necessidades
levantadas; contratar os parceiros para execução dos
trabalhos e, por fim, conseguir mensurar o resultado dessa
ação educacional para o negócio.
Construtivista/Cognitivista. Exposição dialogada, exercícios
individuais e em grupo, além de vivências planejadas de
casos de empresas.

Conteúdo Programático
 Cenários no ambiente de Educação Corporativa
 O profissional da área de Educação Corporativa
 O papel do Analista de T&D
 A E.C. e seu papel estratégico para o negócio
 Andragogia x Pedagogia na Educação Corporativa
 Princípios de aprendizagem do adulto
 Diagnosticando estrategicamente as
ações de treinamento e desenvolvimento

Planejamento, Organização e Controle
Programação das ações
Traçando o propósito (plano e guia do
encontro para não perder os objetivos)
Meio de execução do treinamento
Didática e recursos instrucionais
Ambiente motivacional e permissivo à aprendizagem
Avaliando o programa de treinamento.

Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão do Estresse

Carga horária: 16 horas

Cenário

Objetivo

Público alvo

Estrutura do treinamento

O tema "Qualidade de vida no trabalho" (QVT) vem se tornando cada vez
mais uma preocupação para as empresas humanizadas que desejam
proporcionar aos seus colaboradores condições de desenvolvimento pessoal
e bem-estar. Esse novo modo de trabalho está se tornando primordial nas
organizações bem sucedidas e competitivas.

Gestores, profissionais de Recursos Humanos, segurança e
saúde ocupacional, qualidade, produtividade e áreas afins.

Promover a conscientização sobre a importância e os benefícios
da promoção de um ambiente salutar que envolva o bem-estar
físico, mental, psicológico e social, tanto para as organizações,
como para os colaboradores; discutir ações que podem
desencadear e favorecer a promoção de qualidade de vida no
trabalho e reduzir os custos do estresse; apresentar uma visão
estratégica da Qualidade de Vida no Trabalho.

Exposição dialogada com slides, reflexões e discussões, exercícios,
atividades em grupo e vivências.

Conteúdo Programático
 Entendendo qualidade de vida
 Dimensões da qualidade de vida
 O que é estresse
 O processo de estresse
 As consequências do estresse
na qualidade de vida
 Estratégias pessoais para
administrar o estresse
 Qualidade de vida no trabalho

 O estresse no trabalho
 Fatores organizacionais geradores de estresse
e os aspectos que interferem no bem-estar
físico, mental e social
 Sinalizadores do estresse na organização
 O custo do estresse
 Estratégias e ações organizacionais para
obtenção de melhor qualidade
de vida profissional.
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Atração e Seleção de Talentos como Estratégia de Negócio
Cenário

Diante do desafio de atrair talentos, os profissionais de Recrutamento
& Seleção vêm ganhando importância no cenário estratégico das
organizações. Por isso, o profissional de atração deve se preparar
para tornar-se estratégico e indispensável ao negócio da organização.

Objetivo

Conduzir os participantes ao entendimento do pensamento estratégico
na área de Recrutamento e Seleção, migrando das intervenções
operacionais para ações estratégicas e consultivas.

Reduzida: 8 horas

Público alvo

Profissionais de RH que atuam em Recrutamento e Seleção
e profissionais de outros setores que desejam atuar na área.

Estrutura do
treinamento

Expositiva com estudos
de casos de Recursos
Humanos para
discussões aprofundadas
individualmente
e em grupos.

Conteúdo Programático
 Visão macro do processo
de Recrutamento e Seleção
 Pensamento Estratégico aplicado à Seleção
 O planejamento do processo
de Recrutamento e Seleção
 O Papel do RH como consultor interno
 Atuação antes, durante e pós seleção:
atitudes do profissional de atração de talentos

Carga horária: 16 horas

 Fluxograma aplicado a recrutamento e seleção
 Levantamento de perfil de vaga
 Tornando o Recrutamento Estratégico
 Requisitos da Função x Requisitos de acesso:
O uso estratégico da Descrição de Função
 Seleção de Pessoal: a identificação do perfil
alinhado à cultura organizacional
 Seleção e Entrevista por competências

Baseado no livro
de Rogerio
Leme

 Seleção de Pessoal: a utilização de
ferramentas e técnicas de seleção
alinhadas às estratégias de atratividade
 Seleção por valores
 Mapeando competências técnicas
e comportamentais
 Hunting: um processo diferenciado
 Mensuração de resultados em Seleção.

Carga horária:
Gestão financeira para Líderes
Impacto nos resultados econômico e financeiro
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16 horas

Versão reduzida: 8 horas

Cenário

As empresas são avaliadas pela sua capacidade de gerar resultados
econômicos e financeiros satisfatórios - resultados estes que vão garantir
sua sobrevivência em um mercado cada dia mais competitivo.
Os esforços de cada área na busca pela gestão eficiente e eficaz se
traduzem em maximizar suas receitas e minimizar custos e despesas.
Compreender como cada etapa de um processo impacta no resultado
final da empresa pode contribuir para a adoção de ações preventivas.

Público alvo

Sócios, Diretores e Profissionais que exercem cargos de liderança.

Objetivo

Capacitar profissionais das mais diversas
áreas a avaliar as informações alocadas
no Demonstrativo de Resultado Econômico,
Balanço Patrimonial e Fluxo Financeiro.

Estrutura do treinamento

Exposições de slides, reflexões e discussões
dirigidas, atividades e exercícios práticos.

Conteúdo Programático
 Entender regimes de competência
e de caixa
 Análise da margem de
Contribuição, EBITDA,
Lucro ou Prejuízo
 Entendimento de Contas
Patrimoniais (ativo - origem
e passivo - aplicação)
 Importância do Patrimônio Líquido

 Importância da constituição das
provisões: devedores duvidosos
e outras contingências
 Análise de indicadores
econômicos e financeiros
 Entendimento do "KIT Banco"
e seus desdobramentos
 Entendimento de prazo médio
de recebimento

 Concentrações de Pagamentos
 Entendimento
de prazo médio
de pagamento
 Equacionando
receitas e despesas
 Ações preventivas:
fluxo de caixa previsto
versus fluxo de caixa realizado
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Diagnóstico Empresarial
Análise e Gerenciamento de Processos
Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

O mundo corporativo é dinâmico e as empresas necessitam acompanhar
esse ritmo em nome da competitividade. Rever e promover ajustes na
estrutura organizacional passou a ser um dos fatores primordiais na
equação gestão rentável X crescimento sustentável.

Exposições de slides, reflexões e discussões dirigidas, atividades e
exercícios práticos para aprimorar a visão sistêmica e a capacidade
de análise crítica.

Conteúdo Programático
 Entender a importância de cada área/profissional no contexto
da estrutura organizacional
 Elaboração de análise crítica de fluxos e processos operacionais
 Entendimento da ferramenta "Diagrama de Causa-Efeito"
 Elaboração do Gráfico de Pareto
 Identificando prioridades: gravidade, urgência e tendência
 Alternativas existentes
 Projeto ou Planos de Ação?

Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

Desenvolver a análise crítica de fluxos e processos
operacionais de cada área, sinalizando fatores
que dificultam o pleno funcionamento de pessoas
versus atividades.

Profissionais que
exercem cargos
de liderança.

Pensamento Estratégico, Balanced Scorecard,
Foco em Resultados e as Disciplinas da Execução
Cenário

Competitividade no mercado pede por Pensamento e Planejamento
Estratégico. É necessário aprender como transformar a visão do
negócio em resultados, desenvolver a liderança e o trabalho em
equipe e criar as condições para resolver os desafios do dia a dia.

Público alvo

Empreendedores, Diretores, Executivos, Gestores, Gerentes,
Analistas e profissionais envolvidos em projetos de B.S.C.

Estrutura do treinamento

Construtivista, com exposição teórica e dialogada, debate com
os participantes e execução de exercícios práticos em aula.

Conteúdo Programático
 Pensamento Estratégico x Planejamento
Estratégico x Diretrizes Estratégicas
 D.A.A.: Detectar, Analisar e Atender expectativas
e oportunidades de mercado
 A necessidade de dominar linguagens
 A importância de compreender cenários
 Enfrentar situações e problemas: resolução
de problemas usando método
 Argumentações pautadas no diferencial
competitivo e posicionamento de mercado
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Carga horária: 16 horas
Versão reduzida: 8 horas

Objetivo

Trabalhar o Pensamento
Estratégico, o conceito de
B.S.C. e as disciplinas da
execução com o objetivo
de consolidar o Foco em
Resultados no ambiente
organizacional, bem como
a capacidade analítica, a
visão sistêmica e global,
disciplina, a concentração,
a adaptabilidade, o foco
e a execução.

 Como elaborar propostas consistentes com
ferramentas SWOT, BCG, entre outras
 Perspectivas do BSC e relação causa-efeito
 Metodologia do BSC Participativo para
construção e implantação do BSC
 O papel da liderança e dos colaboradores
 Fatores críticos de sucesso e objetivos
 Identificação de indicadores e metas
 Ações de melhoria e iniciativas estratégicas
 Estratégia empresarial pelo BSC

Baseado no livro
de Rogerio Leme
e Marcia Vespa

 Integração do BSC com os sistemas de gestão
 Ligando as pessoas à estratégia e às operações
 Objetivos básicos: estratégia, pessoas,
plano operacional e disciplinas da execução
 Pool de liderança por meio da melhoria
contínua, sucessão e retenção
 O trabalho que nenhum líder deve delegar ter pessoas certas no lugar certo
 Comunicação e feedback
 Flexibilidade
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Preparação para a Aposentadoria
Cenário

Objetivo

Estrutura do treinamento

Público alvo

As organizações reconhecem que a renovação do quadro de pessoal é um
dos fatores-chave de sucesso que não deve acontecer simplesmente com
demissões, mas sim, com a implementação de um amplo processo de
preparação dos colaboradores, dois a cinco anos antes da aposentadoria.

Expositiva e participativa, em conformidade com a lei 8.842/1994 e Estatuto
do Idoso, nos formatos Workshop, palestra ou projeto de longa duração.
http://www.lemeconsultoria.com.br/produtos_servicos/aposentadoria/

Curta e longa duração

Reduzir a perda de know-how de profissionais
diferenciados, evitar o desequilíbrio no clima
interno e propagar uma imagem positiva da
empresa junto ao público externo.

Profissionais em processo de
desligamento da organização
por tempo de serviço.

Conteúdo Programático - Workshop
1. Sensibilização:
Por que é importante participar da P.P.A.?
CONHECER
 Etapa de Contextualização: atualidade e
tendências que justificam a preparação
 Reflexão: valores que sustentarão a trajetória
da vida após a aposentadoria
 Realinhamento de valores: uma necessidade
Duração: 4 horas

2. Decisão: Eu preciso/quero fazer a transição?
SABER FAZER
 Planejamento da Vida e Carreira: o que é e
por que fazer?
 Exigências da sociedade atual:
comunicação e flexibilidade
 Plano de autodesenvolvimento: como fazer?
O que você quer? Mentoring, voluntariado etc
Duração: 4 horas

3. Eu, autor e ator do Plano de Vida/Carreira
SABER SER
Workshop1: envelhecimento ativo e saúde,
alimentação, fisiologia, condicionamento
físico e estilo de vida
Workshop2: Relacionamentos: comunidade,
família e sociedade /Uso do tempo: ócio e lazer
Workshop3: Planejamento financeiro e renda
Duração: 8 horas

Convenções, Workshops, Palestras e Eventos Motivacionais
Eventos com E maiúsculo

Principais Eventos Temas Trabalhados

A Leme Consultoria apresenta temas, conteúdos e palestrantes
experientes, reconhecidos pelo público e pelo mercado, que garantem
sucesso e brilhantismo aos eventos da sua organização, sejam
palestras ou convenções. Transforme eventos estratégicos em
momentos memoráveis, com apreensão efetiva de conteúdo, estímulo
à motivação, engajamento e transmissão eficiente de informações.

Diferenciais

 Embasamento teórico criterioso em formato dinâmico e engajador
 Conteúdo alinhado à cultura e necessidades organizacionais
 Ampla gama de temas associados ao universo corporativo

Fernando Battestin
Mestre em Educação, Consultor Sênior
em Educação Corporativa da Leme
Consultoria, escritor, conteudista,
conferencista e pesquisador.

Alonso Garrote
É mestre em Comunicação e Consultor
Sênior especializado em Comunicação,
Planejamento Estratégico, Negociação,
Vendas e Gestão de Recursos Humanos.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Nossos Palestrantes

 Construção de Sonhos Coletivos
 Pessoa Certa no Lugar Certo
Vira Super-homem
 Quociente para Lidar
com a Adversidade
 Gerações no Ambiente
de Trabalho
 Fazer Acontecer e Fazer
por Merecer: Uma Questão
de Atitude
 Profissionais em CHAMA
 Você Erra Todas as
Tacadas que Não Dá

Marcia Vespa
Autora de quatro livros sobre Treinamentos
Corporativos, Gestão do Desempenho
e Competências no Setor Público e Privado.
Diretora de Educação Corporativa da Leme.
Jefferson Leonardo
Consultor e autor dos livros A Equação
da Atitude, Você Erra Todas As Tacadas
Que Não Dá e Fazer Acontecer e Fazer
por Merecer.
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Hora do show

 Liderança e Trabalho
em Equipe
 Motivação e Sucesso
 Vendas e Negociação
 Atendimento ao Cliente
 Estratégia Empresarial
 Criatividade e Inovação
 Competências e Desempenho
 Produtividade e Excelência
 Controle emocional
 Qualidade de Vida
 Administração do Tempo
 Comunicação

Rogerio Leme
É autor de dez livros sobre Gestão de Pessoas,
Estratégia Corporativa e Desenvolvimento Humano.
Diretor Nacional de Estudos de Desenvolvimento
Organizacional da ABRH Brasil (2013/2015).
Minoru Ueda
Palestrante e Autor dos livros Competência
Emocional e Liderança Positiva.
Consultor Sênior em Educação Corporativa,
conferencista, conteudista e pesquisador.
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