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 LeasePlan Corporation foi fundada 

em 1963 na Holanda

 Presente em 32 países e mais de 

7,500 colaboradores.

 Mais de 1.9 M de automóveis sob 
gestão.

Best Place to Work
2010 and 2015

396 Colaboradores
49% Homens  | 51% Mulheres

 Com  mais de 25 anos de atividade, a 
LeasePlan Portugal é 100% detida pela 
LeasePlan Corporation.

 Líder de mercado, com cerca de 124 
mil veículos sob gestão.

LeasePlan Worldwide LeasePlan Portugal



Our Workplace



Our Workplace

Atração Retenção Desafios

 Bom ambiente de 
trabalho

 Work life balance

 Líder de mercado & 
referência no setor

 Visão de futuro

 Bons níveis de engagement

 Cultura de proximidade
» Ambiente de abertura & 

confiança entre todos os
níveis

 Boas condições de trabalho

 Propósito & visão de futuro

 Transformação digital 

 Mercado de trabalho mais
dinâmico

» Turnover aumentou de 
1,5% para 3,2% 

 Processos de R&S mais longos

 Maior flexibilidade na
apresentação de propostas

 Maior enfoque nas soft skills

 Criar oportunidades de 
desenvolvimento



Development & Performance

Talent Management

 Atrair, desenvolver, motivar e reter
 Planos de desenvolvimento diferenciados
 Cada um responsável pelo seu

desenvolvimento
 Modelo 70 | 20 | 10

Learning

 Learning on demand; disponível any 
time, any where

 Workday Learning & LinkedIn 
learning Performance Management

 Novo processo, global, mais simples e ágil
 Baseado no feedback contínuo e conversas 

de qualidade focadas no desenvolvimento 
individual

 Novo modelo de competências
 Maior alinhamento entre os objetivos

individuais e os objetivos da empresa

Apresentador
Notas de apresentação




 Promover uma cultura de Liderança em todos os níveis da 
organização. 

 Programa imersivo de introspeção, reflexão, auto-conhecimento
e conhecimento dos outros. 

 Ownership do desenvolvimento é de cada um, suportado em
ferramentas que ajudem as pessoas a alcançar o seu potencial
máximo

Tópicos

 Duas ferramentas…

» Descoberta do Eneagrama
» Lifeline

 Alguns segredos…

Leadership Journeys

Apresentador
Notas de apresentação
 



“You cannot grow a business; 
you can only grow people who 

grow businesses”
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