
A base de tudo o que fazemos é uma noção simples, mas poderosa: os valores 
direcionam o comportamento, e o comportamento gera resultados. Na LRN, cada 
solução que oferecemos é desenvolvida tendo isso em mente.

• Somos uma empresa global, e trabalhamos com organizações em mais de 100 
países, abrangendo quase todos os setores, e apoiamos mais de 20 milhões de 
pessoas em mais de 700 empresas desde 1994.

• Temos uma ampla gama de soluções educacionais em multimídia sobre temas 
de ponta nas áreas de ética e compliance, desenvolvida da maneira que 
adultos aprendem atualmente.

• LRN Catalyst® é nossa plataforma inovadora baseada em nuvem, que rastreia 
dados críticos de compliance e permite a comunicação flexível e o gerencia-
mento de programas de E&C.

• Um conjunto de ferramentas analíticas e de avaliação ajuda as empresas a 
avaliarem o comportamento dos funcionários em diversos resultados de negócios.

PLATAFORMA DE SOLUÇÕES
LRN Catalyst® é uma plataforma premiada, que promove aprendizagem direcionada 
e fornece material didático universal para atender às necessidades de compliance 
de uma força de trabalho global. É robusta, altamente escalável e fornece segurança 
global. Mais de 10 milhões de conclusões de cursos anualmente.

A LRN APOIA ORGANIZAÇÕES A CONSTRUIR  
E SUSTENTAR CULTURAS ÉTICAS 

  Biblioteca com mais de 500 cursos  
em 65 línguas

  Personalização do curso com a ferramenta de 
personalização da LRN para auxiliar suas ne-
cessidades exclusivas de marca e conteúdo 

  Cursos totalmente personalizados que  
envolvem, educam e inspiram funcionários

  Micro-aprendizagem: mais de 100 cursos de 
curta duração para reforçar e atualizar os 
principais aprendizados

  Catalyst Connect, aplicativo de celular para 
fácil acesso ao conteúdo e ferramentas do 
curso

“Autoridade formal e 
poder hierárquico 
já foram suficientes 
para liderar. Mas os 
imperativos de hoje 
exigem um novo 
manual, baseado em 
princípios morais de 
autoridade.”

–  DOV SEIDMAN,  
FUNDADOR E CEO  
DA LRN
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Uma Provedora de Serviços de Conhecimento®, a LRN apoia as empresas  
a alinhar a governança, cultura, liderança e compliance, motivando o 
comportamento inspirador e fomentando a tomada de decisões éticas. 
Fundamentada em uma filosofia segundo a qual a forma como fazemos 
qualquer coisa significa tudo, nós colaboramos com os nossos parceiros  
para trazer especialização, enquadramento, análises e ferramentas: 

AVALIAÇÕES E ANÁLISES 
Nossas ferramentas analíticas quantitativas e qualitativas personalizáveis 
aproveitam dados, comentários e documentação do programa de E&C dos 
empregados para gerar uma ampla variedade de informações para ação.

VISÕES E NOVAS MÉTRICAS

O RELATÓRIO “HOW”: 
Como governança, cultura e liderança 
impactam o desempenho geral

RELATÓRIO DE LIDERANÇA MORAL: 
O estado de liderança moral em negócios

RELATÓRIO DE EFICÁCIA DOS  
PROGRAMAS DE E&C: 
Estudo anual dos programas de ética e 
compliance mais eficazes

Alinhamento de 
Liderança e 
Desenvolvimento

Código de conduta

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ABRANGENTE
Avaliação holística do que o programa de E&C foi projetado para 
fazer, como ele influencia o comportamento e a prevalência de 
comportamentos éticos

MAPEAMENTO DE ATIVIDADES E INTERAÇÕES 
Sistema patenteado que avalia com precisão as necessidades 
de treinamento direcionadas e específicas de cada função 
consultando os próprios alunos

AVALIAÇÃO DE CULTURA E LIDERANÇA 
Estrutura validada para medir os comportamentos 
organizacionais, da liderança e de funcionários e o impacto  
nos principais resultados de negócios

Criando em conjunto e 
trazendo seus valores 
e propostas à vida

Simplificação de 
políticas

Engajamento de 
Colaboradores e 
Comunicações 


