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porque participar deste curso...

Neste curso o profissional de Recursos Humanos (RH) (business partner*) vai encontrar elementos 

conceituais e práticos combinados possibilitando ampla visão e um maior entendimento do seu papel e 

da sua contribuição para o negócio e para as pessoas.

Esta combinação (conceito + prática) possibilitará, ainda, um mergulho nas  possibilidades e 

oportunidades de aumentar sua influência e sua ação consultiva nas decisões da estratégia de pessoas 

e do negócio. 

A ampliação do seu campo de influência vai ajudar a consolidar um modelo de atuação da  área de 

RH mais próximo dos gestores/líderes do negócio, com os diferentes profissionais de RH atuando de forma  

mais integrada.

* Esta é a denominação genérica que Dave Ulrich fez para identificar o “novo” profissional de RH, diferente 

do que muitos pensam ele não estava falando de uma função ou cargo, mas do RH como business partner.



objetivos

Reconhecer as diferentes dimensões do papel do Business Partner de RH segundo Dave 

Ulrich.

Refletir sobre e revisar competências e práticas individuais de ação consultiva e de 

intervenções organizacionais.

Identificar os impactos da atuação do BPde RH  (papel/postura/posicionamento) na 

condução da estratégia de RH e do negócio.

Conhecer modelos e processo de RH de outras empresas.

Incentivar o autodesenvolvimento dos participantes.



laboratório

ambiente confortável de reflexão, criatividade e diálogo 

de aprendizagem 

ampliação do entendimento das competências, da 

prática e do conhecimento do exercício do papel do BP 

de RH

coletiva 

grupo de pessoas interagindo, produzindo 

insights relevantes para o exercício da função
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metodologia

Adotar pressupostos da andragogia: 
trabalhar com o repertório 
(conceitual e prático) já existente 
em cada participante.

Provocar o questionamento de 
crenças e comportamentos dos 
participantes, em ambiente de 
aprendizagem e conforto.

Facilitar a troca de experiências e 
aprendizagem entre todos.



estrutura metodológica

aprendizagem+

PROCESSO
coaching

Diálogos & 

Experimentação

teaching

CONTEÚDO

Conceitos & 

Metodologias

Casos de atendimento ao parceiro

Aspectos conceituais

Atividades offline



atividades

Módulos Conceituais

Apresentação, discussão e experimentação de 

aspectos conceituais de interesse da consultoria 

interna.

Reality check

Conhecer modelos e processos de ação consultiva de 

RH de outras empresas.

Atividades offline

Leitura de textos, artigos, preparação de trabalhos, 

assistir vídeos.

Mentoring (on demand)

Espaço e tempo para apoio individual ao BP de RH 

(análise de casos, gaps de competências, ajustes de 

postura...)



bibliografia de referência



A grade de aulas



MÓDULO/ATIVIDADE DURAÇÃO MÊS

1 Abertura/Competências/Modelos de RH com BPs 4h AGOSTO

2 Posicionamento do BP/modos de abordagem 4h AGOSTO

3 Ativista confiável/Tipos de perguntas/ Caso Finanças 4h SETEMBRO

4 Ativista confiável/Poder e influência/Caso RH 4h SETEMBRO

Reality Check 1 2h SETEMBRO

5 Guardião da cultura/conceito de cultura/análise 
cultural/SCA

4h OUTUBRO

6 Guardião da mudança/change management e People 

change/SCA

4h OUTUBRO

Reality Check 2 2h OUTUBRO

7 Estrategista/Canvas/cenários organizacionais/Caso Casas 
Bahia/Filme Moneyball

4h NOVEMBRO

8 Estrategista/Curador do capital Humano/Workforce
planning e EVP//SCA

4h NOVEMBRO

Reality check 3 2h DEZEMBRO

9 Fechamento 2h DEZEMBRO



Duração total: 5 meses 

Frequência de realização: 2 a 3 atividades por mês 

Apresentação: online

Duração das atividades: 48h de capacitação

– 34h de módulos conceituais

– 06h de Reality Check

– 08h de atividades offline aproximadamente (leituras prévias, 
análise de casos, análise de vídeos, preparação de 

trabalhos...) 

Datas de realização: de agosto a dezembro 2020

Grupos: mínimo de10 participantes, máximo de12 

participantes



observações

Algumas empresas que poderão ser convidadas para a atividade de Reality Check: TIVIT, 

Volvo, Magalu, Unilever, Somos Educação, Nexa Resources, Pepsico...

Atividade de mentoring será realizada “on demand”, somente para participantes 

interessados.

Serão fornecidos certificados digitais.

A plataforma online



Participantes 



Curso destinado a:

1. profissionais de RH com até 4 anos de experiência, exercendo a função de business 

partner.

2. profissionais de RH que já estão em transição ou pretendem exercer a função como 

opção de carreira.

3. profissionais de RH que querem ampliar a qualidade e o alcance da sua ação 

consultiva em RH

Necessário formação superior e realização de entrevista de seleção.



Inscrições



Manifestação de interesse pelo email cortoni@lczconsultoria.com.br para marcar 

entrevista.

Valor da inscrição – R$ 3.600,00 

Forma de pagamento: em até 5 vezes

mailto:cortoni@lczconsultoria.com.br


LCZ Desenvolvimento de Pessoas e 

Organizações



consultor/professor

Luis Felipe Cortoni 

Psicólogo, 34 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e equipes. 

Iniciou sua carreira em RH na Mercedes Benz do Brasil, e foi gerente de RH na Cia. 
Engenharia de Tráfego. 

Realizou trabalhos de consultoria para empresas da Europa (Portugal/ Espanha) da 
América Latina (Argentina, Peru, El Salvador, Costa Rica e Colombia) e da África 
(Moçambique).

Ex professor universitário nas cadeiras de sociologia e sociologia da educação. 

Ex professor na pós graduação da Fundação Vanzolini – POLI/USP.

Professor do Insper SP na área da Educação Executiva.

Consultor convidado em programas de capacitação da HSM.

Especialização em Transtorno Mental Relativo ao Trabalho no Instituto de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Membro fundador da Ariele Brasil (associação de psicosocioanálise)

Colaborador do livro: Trabalho em grupo e autonomia como instrumentos de 
competição. Atlas 2010, 2ªed.

Autor de vários artigos publicados na imprensa.

Sócio diretor da LCZ Desenvolvimento de Pessoas e Organizações, do Ateliê de 
Pesquisa Organizacional e da COMSENSO Saúde Mental no Trabalho.



clientes



empresas 

atendidas com 

parceiros



11 5182 7779 www.lczconsultoria.com.br

11 991843292 cortoni@lczconsultoria.com.br


