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A Leme Consultoria atua em empresas públicas e privadas nas áreas de
Gestão de Pessoas, Estratégia Organizacional e Educação Corporativa.
Por meio de metodologias práticas e objetivas, seus processos combinam
as facilidades tecnológicas com as necessidades reais do mercado para
a Gestão Estratégica de Pessoas, promovendo o desenvolvimento das
competências de líderes e equipes com foco nos Resultados e no Desempenho.

Equipe Leme Consultoria | Há 23 anos levando Resultados a Empresas Públicas e Privadas no Brasil e no Exterior
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GESTÃO & ESTRATÉGIA
   Avaliação de Desempenho por Competências

   Trilhas de Aprendizagem com Mentoring

   Gestão e Dimensionamento de Força de Trabalho

   Remuneração Estratégica (Cargos e Salários & PPR)

   Planejamento Estratégico com BSC Participativo

   Pesquisa e Gestão de Clima Organizacional

TECNOLOGIA | SOFTWARES ONLINE
   Gestão de Pessoas e Metas, Recrutamento e Seleção

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

     Formação e Desenvolvimento de Líderes

     Equipes de Alta Performance

     Comunicação, Vendas e Negociação

     Treinamentos para Profissionais de RH

     Workshops, Palestras, Eventos e Convenções

     Assessment & Coaching

     Preparação para a Aposentadoria

     Biblioteca de Recursos de Aprendizagem

SOLUÇÕES & SERVIÇOS

VOCÊ sabe quem somos.
Descubra o que podemos fazer JUNTOS
Este é o menu de serviços da Leme Consultoria, empresa
especializada em Gestão Organizacional e Desenvolvimento
Humano que promove a integração entre Pessoas e Estratégia
Empresarial. Há mais de duas décadas no mercado, atuamos
em diversas organizações públicas e privadas por todo o Brasil.

Surpreenda-se com o que podemos fazer juntos pela sua Organização.  ■

Prof. Rogerio Leme
Diretor Executivo da Leme Consultoria, Consultor,
Palestrante, professor da FGV e Autor de 11 livros.
Siga Rogerio: www.facebook.com/RogerioLemeOficial

Bibliografia Leme: metodologias e referências acadêmicas
em Gestão de Pessoas e em Desenvolvimento Humano

Nossos projetos customizados e alinhados às estratégias organizacionais são
dirigidos à geração de Resultados, utilizando fundamentação teórica que é
referência no mercado nacional. Com soluções acessíveis para empresas de
todos os portes, a Leme está pronta para Você.

SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO

Vencedor da categoria
“Consultoria para RH”

Finalista na Categoria
“Treinamento e Desenvolvimento”

Segmento “Consultoria de Gestão”
2013 a 2019

Vencedor da categoria
“Consultoria para RH”

A gente ENTENDE de RH

RECONHECIMENTO
Nestas duas décadas, tivemos a oportunidade de levar as melhores soluções
aos mais variados nichos do mercado. Agradecemos a todos que confiaram e
empreenderam conosco para elevar os seus resultados a novos patamares.

* Veja mais sobre tudo o que conquistamos juntos no site: http://www.lemeconsultoria.com.br/premios/full/

"A parceria com a Leme nos permitiu
definir novos KPIs de performance
e tornar o nosso RH ainda mais objetivo
e focado em Resultados"

"Os projetos foram conduzidos com
profissionalismo e seriedade e, com isso,

tivemos maior comprometimento de
toda a equipe para alcançar resultados"

Cleusa Enck
Superintendente de Desenvolvimento
Humano do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Kátia Ribas
   Diretora de RH do Tribunal de

Justiça Militar de São Paulo

EMPRESAS ATENDIDAS
Organizações públicas e privadas, nacionais e multinacionais

ANOS em
atividade,

atuante
no Brasil e
no Exterior

Milhares
de Líderes,

Colaboradores
e Servidores já
desenvolvidos

Centenas de
organizações

atendidas,
públicas e
privadas
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IMPLANTAÇÃO DE MENTORIA ORGANIZACIONALIMPLANTAÇÃO DE MENTORIA ORGANIZACIONAL

Metodologia própria com reconhecimento
nacional, integra Processos, Planejamento
Estratégico e as Competências. Possibilita

abranger competências comportamentais
e técnicas, as responsabilidades de cada
função e os Resultados Organizacionais.

Construídos sob medida e com foco no
engajamento para resultados superiores,
são projetos práticos e objetivos, com

planos de ação diretamente aplicáveis no
cotidiano da Organização para aprimorar
as competências essenciais da Liderança.

Preparação de equipes para a implantação
de programas de mentoria com o objetivo

de desenvolver pessoas e aumentar o enga-
jamento e o fortalecimento da organização.

Treinamentos in company de curta duração
em Vendas e Negociação, Encantamento
do cliente, Engajamento de equipes para

maior desempenho, Gestão empresarial e
Gestão de conflitos, Comunicação & Oratória
e Gestão financeira, entre outros.

Eventos personalizados aos propósitos e
à cultura da sua Organização. Conduzidos
por palestrantes experientes, apresentam

temas estratégicos, conteúdos sob medida
e abordagens modernas para engajar suas
equipes na direção almejada.

Construção de curto, médio e longo prazo
com indicadores de performanc e (KPIs),
metodologia participativa (BSCp) e ações

de desdobramento da estratégia para toda
a organização. Promove o envolvimento
da alta direção, dos gestores e das equipes.

Meritocracia: permite remunerar sem
desperdício e longe de problemas traba-
lhistas, integrando o modelo de desem-

penho aos Planos de Cargos, Carreiras e
Salários; dos Benefícios à Remuneração
Variável, Progressão e Pesquisas Salariais.

Diagnóstico de fatores de impacto que mede
a relação das equipes com a empresa e aponta

as ações estratégicas, a serem trabalhadas na
Gestão do Clima, para aumentar o engajamento.

Modelagem e estruturação de Trilhas para
a Autoaprendizagem: aprendizado ágil,
inteligente e objetivo, feito para desenvolver

as competências dos profissionais e sua
aplicação prática no exercício das atividades,
facilitando o processo de aprendizagem.

Ferramenta online e robusta de Gestão do
Desempenho por Compet ências para
Gestores e o RH, o GCA integra avaliações

de desempenho, controle das metas, PDIs
e T&D com relatórios completos, Matriz Nine
Box, dashboards e muitos outros recursos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICAREMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA PEOPLE ANALYTICS: PERFIS, DESEMPENHO, METAS E PDISPEOPLE ANALYTICS: PERFIS, DESEMPENHO, METAS E PDIS

DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHODIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
Fomenta a nova Cultura da Produtividade.
A GDFT define referências de entregas e
combate os desperdícios de tempo, de

processos e de mão de obra, por meio
de métodos quantitativos e qualitativos,
indo muito além da análise de processos.

TRILHAS DE APRENDIZAGEM COM MENTORINGTRILHAS DE APRENDIZAGEM COM MENTORING

PESQUISA E GESTÃO DE CLIMA ORGANIZACIONALPESQUISA E GESTÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Software online de R&S de Gestão do Processo
Seletivo com banco de currículos e muito mais,

testado e aprovado por mais de duas décadas
em centenas de empresas e agências de seleção.

GerirPlanejar

Selecionar Organizar

Desenvolver

Capacitar

■ Gestão e Estratégias | Estruturar
     e integrar os Modelos de Gestão
Segurança é contar com metodologias
implantadas pelas mãos dos próprios
desenvolvedores. As melhores e mais
práticas metodologias de gestão de
pessoas, estratégia organizacional e
avaliação de desempenho com foco
em competências, sustentadas por
mais de 20 anos de know-how.

■ Tecnologia | Agilizar processos
     e facilitar a Gestão de Pessoas
Três ferramentas e um só propósito:
facilitar o dia a dia de Gestão das
organizações com softwares robustos,
intuitivos e flexíveis à realidade e à
Cultura da empresa, aliados a um
suporte técnico experiente e a uma
equipe de especialistas dedicada a
trazer Soluções focadas em Resultados.

■ Educação  |  Conectar
     Estratégia às Pessoas
Por meio da aprendizagem híbrida
e de modernas técnicas de Learning
& Development, nossos programas
promovem o desenvolvimento dos
Líderes e de suas equipes, nutrindo
os comportamentos e competências
fundamentais para a execução eficaz
das estratégias e metas organizacionais.

PALESTRAS, WORKSHOPS, CONVENÇÕES E MOTIVACIONAISPALESTRAS, WORKSHOPS, CONVENÇÕES E MOTIVACIONAIS

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCEDESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LÍDERESFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

SOLUÇÕES

Tudo o que
você e sua
EMPRESA
necessitam
em uma só
consultoria

GESTÃO DO DESEMPENHO E AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIASGESTÃO DO DESEMPENHO E AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

Veja mais no site:

FERRAMENTA DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃOFERRAMENTA DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO

Banco de opções de aprendizagem com a
Curadoria de recursos para desenvolver
competências comportamentais, tais como

vídeos, livros, artigos e sites, entre outros.
Personalizado, facilita a montagem dos PDIs
e otimiza os custos com treinamentos.

BIBLIOTECA DE RECURSOS DE APRENDIZAGEMBIBLIOTECA DE RECURSOS DE APRENDIZAGEM

O Assessment identifica motivações, perfis
e valores, preparando o candidato para evoluir.
Já o Coaching foca no autoconhecimento e

no desenvolvimento das competências e a
Aposentadoria visa o gradativo desligamen-
to do profissional (Est. do Idoso /Lei 8.842).

Cursos abertos e in company para o RH:
business partners, analistas de gestão do
desempenho e mapeamento por compe-

tências, de cargos e salários e benefícios,
de trilhas de aprendizagem, entre outros:
www.lemeconsultoria.com.br/cursos

TREINAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE RHTREINAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE RH

ASSESSMENT, COACHING E PROGRAMA DE APOSENTADORIAASSESSMENT, COACHING E PROGRAMA DE APOSENTADORIA
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