


Qual a sua RENTABILIDADE?

Como conseguir que os funcionários busquem PRODUTIVIDADE?

Quais os principais PROBLEMAS a serem atacados?

 O que fazer hoje para garantir um ganho futuro significativo?
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Com este foco, foram desenvolvidos formatos de consultoria 
para melhorar os resultados (lucro, EBITDA, custo, prazo, quali-
dade, etc.) de empresas de todos os portes.

Ao longo dos anos foi observado que os resultados alcançados 
pelos clientes eram mais duradouros quando tinham um foco não 
só financeiro, mas também humano. Com base nesta experiência 
foram formatadas soluções específicas para desenvolvimento de 
pessoas complementares  às soluções focadas no resultado.

Com uma metodologia simples e prática, entramos a fundo para 
resolver os problemas junto ao cliente, adaptando as soluções às 
características do negócio.

A L!DERA nasceu da experi-
ência vivida pelos sócios, 
em grandes corporações, 

quando perceberam que uma 
parcela de empresas não 

era atendida com a mesma 
excelência das grandes.
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COMO 
FAZEMOS

ANALISAMOS O SEU NEGÓCIO

DEFINIMOS ESTRATÉGIAS PARA MELHORIA DE RESULTADOS

TRABALHAMOS JUNTOS PARA RESOLVER OS PROBLEMAS
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A EXPERIÊNCIA 
DO TIME

RESULTADOS COMPROVADOS

83% de melhora do 
lucro líquido

43 clientes atendidos

Para cada 1 BLR investido, o 
retorno é de 18 BLR em um ano



As empresas alcançam melhores 
resultados quando buscam equilíbrio 
entre gestão e gente. 

Conheça nossas soluções e alcance 
você também o resultado que deseja.
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SOLUÇÕES PARA

Consultoria em Gestão
Gestão para Resultados
Gestão de Pessoas

Mentoria e Coaching
Treinamentos e Workshops
Planejamento Financeiro Pessoal do Empresário

Direcionador

SOB DEMANDA

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

GRANDES E MÉDIAS EMPRESAS
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Análise dos 

resultados
Desdobramento 

da meta

Planejamento 

estratégico
Gestão por 

processos
Padronização

Benefícios de Consultoria

Consultoria realizada no dia a dia da empresa, com sua equipe, por consultores espe-
cialistas que irão auxiliar e trabalhar na priorização, solução dos problema e melhoria 
dos resultados dos processos e projetos.

GRANDES E 
MÉDIAS EMPRESAS

CONSULTORIA 
EM GESTÃO

AUMENTE O LUCRO DA SUA EMPRESA

com práticas de excelência na gestão do seu negócio.
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Imparcialidade 

no report
Equipe  

multidiscipliar

Terceirização e 

recrutamento

Contrato de 

confidencialidade

Identificação de 

oportunidades

Benefícios da Gestão

Equipe especializada para cuidar com excelência da sua empresa e imparcialidade na 
relação com as pessoas das áreas. Tenha à sua disposição apoio na análise e tomada de 
decisões, deixando sua equipe com mais foco no que realmente importa.

REDUZA CUSTOS TERCEIRIZANDO

a gestão de resultados da sua empresa.

GRANDES E 
MÉDIAS EMPRESAS

GESTÃO PARA 
RESULTADOS



10

DESENVOLVA E RETENHA TALENTOS

Terceirize a gestão de pessoas da sua empresa.

Capacitação

de lideranças
Perfil 

Comportamental

Desenvol-

vimento de 

pessoas

Remuneração por 

mérito

Recrutamento e 

seleção

Benefícios da Gestão

GRANDES E 
MÉDIAS EMPRESAS

GESTÃO DE 
PESSOAS
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APRENDA E PRATIQUE GESTÃO

com consultores experientes.

Programa empresários e lideranças que mescla treinamentos, aplicação 
prática e consultoria individual para melhorar os resultados.  Tenha a 
oportunidade de aprender as principais ferramentas de gestão e aplicá-las 
na prática com o auxílio de um consultor experiente. 

1 mês: 

4 dias de 

treinamento

1 mês: 

4 sessões de 

mentoria individual 

1 mês: 

4 sessões de 

mentoria individual

9 meses: 

9 sessões de

mentoria individual

WORKSHOPS DIAGNÓSTICO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO

MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

Direcionador

Como Funciona
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O programa de Mentoria em Gestão visa capacitar o empresário ou gestor nas práticas 
de liderança e gerenciamento do seu negócio. 

O Processo de Coaching visa melhorar o auto-conhecimento do empresário ou gestor 
que busca ampliar suas competências comportamentais para exercício da liderança, 
dos relacionamentos, ações de vendas e mais!

DESENVOLVA LIDERANÇAS

Capacitação para empresários ou gestores.

SOB DEMANDA

MENTORIA E
COACHING
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Gestão para resultados

Líderança

Gestão de equipes

Mentor talks - CLI - Creative Learning

Gestão comportamental - Portela & Cavalcanti

Venda consultiva - Alberto Couto & Associados

Gestão do tempo - Denise Lovisaro

The inner game essentials - The Inner Game School

Assuntos Sugeridos

FOCO NO TEMA QUE A EMPRESA PRECISA

Treine lideranças e equipes.

SOB DEMANDA

TREINAMENTOS
E WORKSHOPS



(11) 97111-4673 | (11) 99847-9937

(12) 99779-9629

São Paulo

São José dos Campos

AGENDE UMA VISITA


