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A LB foi estabelecida em 2004 por Léo Bruno (vide Curriculum Vitae acima) com a missão de desenvolver 
executivos e organizações. Seus principais objetivos são:

Exceder as expectativas dos clientes,
Gerar resultados adequados para as organizações,
Agregar valor para as organizações através do desenvolvimento de inovações, e
Desenvolver potencialidades técnicas e humanas nas organizações clientes.

Seus principais produtos são:
- Desenvolvimento de Lideranças (em todos os níveis hierárquicos),
- Gestão da Mudança Organizacional (tema depende das prioridades da empresa),
- Gestão da Inovação (Índice de Inovação de Valor – IIV), - Coaching para Executivos,
- Projeto Empresarial/Planejamento Estratégico (com diagnóstico de cenários externo
e interno, matriz SWOT e Mapa Estratégico, seguido de Planejamento Estratégico),
- Pesquisa em Organizações (Clima Organizacional, Gestão do Conhecimento, Habilidades de Gestão), e
- Mensuração Holística de Organizações (Índice de Diferenciação Organizacional – IDO), serve para pré e pós 
medição da eficácia de Desenvolvimentos Organizacionais.



A seguir são apresentadas as ementas dos quatro produtos mais procurados pelas organizações clientes.

I. Mensuração Holística de Organizações (Índice de Diferenciação Organizacional – IDO) 
(24 horas)

Objetivos:
O Índice de Diferenciação Organizacional – IDO, é uma medida holística do desempenho organizacional, mostrando,
inclusive, aos gestores, os projetos prioritários a serem perseguidos pela organização visando melhorar seu
desempenho.

Ementa:
1. Contextualização - Reflexões sobre a diferenciação organizacional;
2. Apresentação do Modelo de Diferenciação Organizacional© (Figura 1 a seguir);
3. Instrumentos - Apresentação dos instrumentos a serem utilizados no diagnóstico;
4. Levantamento de dados - Workshop para levantamento de dados tomando como
base os instrumentos do tipo fatos e dados (os de opinião serão respondidos a parte);
5. Mensuração e interpretação do IDO – Índice de Diferenciação
Organizacional©; e
6. Definição de Projetos Aplicativos.





II. Desenvolvimento de Lideranças (16 horas em sala e 8 horas de Acompanhamento – total 24 
horas)

Objetivos:
1. Avaliar a situação atual da eficácia dos lideres e prepará-los para:

- diagnosticar situações (análise da maturidade dos colaboradores para a execução das tarefas),
- adequar o seu estilo de liderança às situações, e comunicar-se eficazmente, através do uso adequado de

suas fontes de poder.
2. Dar o embasamento teórico e prático sobre a utilização do Modelo de Liderança proposto, instrumentalizando-
os e elevando o seu grau de eficácia enquanto líderes.
3. Aprimorar o relacionamento interpessoal e a capacidade de trabalho em equipe.
4. Apresentar o papel atual do líder: ser o “coach” dos seus liderados.
5. Definir papéis, responsabilidades e metas, sendo que a metodologia permite o desdobramento do
Planejamento Estratégico, definido em todos os níveis da organização Entregas Críticas com as respectivas
métricas e metas.



Objetivos:
1. Avaliar a situação atual da eficácia dos lideres e prepará-los para:

diagnosticar situações (análise da maturidade dos colaboradores para a execução das tarefas),
adequar o seu estilo de liderança às situações, e
comunicar-se eficazmente, através do uso adequado de suas fontes de poder.

2. Dar o embasamento teórico e prático sobre a utilização do Modelo de Liderança proposto, instrumentalizando-os 
e elevando o seu grau de eficácia enquanto líderes.
3. Aprimorar o relacionamento interpessoal e a capacidade de trabalho em equipe.
4. Apresentar o papel atual do líder: ser o “coach” dos seus liderados.
5. Definir papéis, responsabilidades e metas, sendo que a metodologia permite o desdobramento do Planejamento 
Estratégico, definido em todos os níveis da organização Entregas Críticas com as respectivas métricas e metas.
Ementa:
1. Contextualização (reflexões sobre liderança);
2. Perfil de Valores Pessoais e seu impacto nas organizações (mensuração e interpretação);
3. História e Desenvolvimento da Liderança (incluindo vídeos instrucionais e interpretação);
4. Modelo de Liderança (Liderança Situacional, versão 3.0) - com foco nas três competências do líder: diagnóstico de 
situações, adaptabilidade de estilos e comunicação (incluindo mensurações e interpretações do perfil de liderança e 
vídeos evidenciando relações corretas e incorretas entre superiores imediatos e colaboradores),
conforme Figura 2 a seguir.





5. Fontes de Poder do Líder e seu impacto na comunicação (mensuração do perfil de
poder);

6. Perfil Composto de Liderança (tríade da liderança - maturidade da equipe / perfil do líder (flexibilidade e
adaptabilidade) / comunicação e sua interpretação); e
7. Liderança e Motivação – criando um ambiente motivador (incluindo jogo Fábrica de
Triângulos e interpretação). Público-alvo: diretores, gerência e supervisores (até 30 participantes por grupo).
Nota: serão fornecidos instrumentos diversos de mensuração e um software para acompanhamento pelos gestores da
metodologia de liderança. Um tempo depois (a combinar) será feita uma análise crítica do andamento do
projeto/coaching aos participantes. O módulo é considerado como sendo de CONTEÚDO EXCLUSIVO.

III. Gestão da Inovação (16 horas)

Objetivos:
Este treinamento procura estabelecer ligações entre competências estratégicas, gestão do conhecimento, 
aprendizagem organizacional, e gestão da inovação, ou seja, evidencia como a organização identifica, avalia e explora 
suas competências, e como ela as traduz em novos produtos, serviços, processos, sistemas, novas formas de gestão e 
mudanças na forma de conduzir o negócio.



Ementa:
1. Reflexões sobre Inovação – exposição e debates;
2. Dominância Cerebral – seu impacto na inovação (mensuração e interpretação);
2. A nova Concorrência – exposição e debates;
3. Dimensões da Estratégia de Crescimento com Lucratividade – exposição e debates;
4. A Curva de Valor e as três plataformas - trabalho em grupo;
5. Impacto do Mercado e das Inovações Tecnológicas no Nível dos Projetos de P&D – estudo de casos;
6. O Modelo de Desenvolvimento da Inovação de Valor© (Figura 3 a seguir),
envolvendo: a) explicação do modelo, b) workshop visando mensurar os capacitadores ou facilitadores internos e o
processo de escuta de mercado, levando ao Índice de Inovação de Valor© (IIV), c) análise dos gaps por aspecto
pesquisado (campo de forças), e d) definição dos Planos de Ações para melhorias.
7. Mudança Organizacional com foco em Inovação – Ciclo Causal da Mudança Organizacional.





Público-alvo: Cúpula da empresa e seus colaboradores diretos e especialistas relevantes, até 30 participantes por 
grupo. O módulo é considerado como sendo de CONTEÚDO EXCLUSIVO.

IV. PROJETO EMPRESARIAL (40 H0RAS)

A Figura 4, a seguir, demonstra as Etapas do PROJETO EMPRESARIAL que recomendamos para este momento da
empresa. Este processo é executado envolvendo Presidente, Diretores e seus Gestores diretos, sendo, portanto,
um grupo multidisciplinar, uma vez que parte-se da premissa que deve ser implantada uma filosofia de gestão
participativa e transparente.



Figura 4 – Etapas da Construção do PROJETO EMPRESARIAL

Etapa I:
Diagnóstico Inicial: visando avaliar a maturidade da organização para mudanças organizacionais, ou seja, 
qual é a cultura vigente, que pode ser facilitadora ou barreira para a implantação do projeto.



Etapa II:
Análise crítica da Ideologia da organização: Negócio, Missão, Visão e Valores Corporativos.

Na Etapa III:
Direcionadores da Estratégia: Posicionamento Estratégico (escolha entre as alternativas Excelência Operacional,
Atenção ao Cliente ou Produtos/Serviços), Linha Temporal dos Macro Objetivos para perseguir a Visão,
Levantamento de elementos dos Cenários Externo e Interno, com mensurações diversas.

Na Etapa IV:
Elabora-se a Formulação Estratégica: SWOT (definição dos objetivos estratégicos), Mapa Estratégico (segundo o
Balanced Score Card), Painel de Bordo (relação dos poucos e vitais objetivos estratégicos) e Iniciativas
Estratégicas (Projetos e Planos de Ação).



Etapa V:
Acompanhamento Gerencial Mensal dos Objetivos Estratégicos , Indicadores e Metas, reforçando os resultados 
alcançados e procedendo-se as análises FCA – Falha Causas e Ações Corretivas para o não atingimento das metas.

Carga Horária:
O tempo previsto para execução das quatro primeiras etapas é de 40 horas distribuídas conforme conveniência do 
cliente. Recomendamos um período não maior do que 90 dias.
Quanto ao Acompanhamento Gerencial (Etapa V), serão reuniões mensais com quatro horas de duração feitas pelo 
cliente com ou sem a participação da LB Consultoria de Gestão.

Investimento:
O investimento será definido em função do pacote negociado.
As despesas com materiais, hospedagem, transporte e alimentação do consultor
são de responsabilidade da contratante.



PRINCIPAIS CLIENTES
Fundação Dom Cabral/MG, Tutiplast/AM, Vitarella/PE, Center for Leadership Studies do Brasil, FIAT, VW, HEMOAM,
Souza Rocha/SC, Alibras/MG, SICOOB/MG (Cooperativa de Crédito), Ativas/MG, Gol de Letra/SP, Brascabos/SP,
Bertin/SP, Usina Caetés/MG, Ogochi/SC, Esmaltec/CE, Altenburg/SC e METRO/MAKRO/República da Eslováquia.


