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CONSULTORIA

Desde 1989 a RMS cria e customiza soluções personalizadas a cada mercado de atuação dos seus clientes, de 

forma criativa e inovadora.

Com foco em resultados concretos, contamos com uma equipe de Consultores e Parceiros altamente 

qualificados, com formação acadêmica e experiência nos mais variados segmentos de mercado, possibilitando 

uma consistente avaliação das suas necessidades, assim como o desenvolvimento de propostas e ações que 

respeitem as características e peculiaridades de cada organização.

MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento contínuo das pessoas e organizações.

VISÃO
Ser reconhecida como empresa inovadora e eficaz.

VALORES
Respeito, disciplina, organização, responsabilidade, honestidade, transparência, ética e compromisso com a 

sustentabilidade e a busca continua por resultados mensuráveis e novos conhecimentos, orientam todas as 

nossas ações.



SERVIÇOS

A RMS realiza Assessoria e Consultoria especializada em diversas áreas e atividades e conta com Consultores 

especializados nas atividades e áreas de sua atuação.

Consultoria em Gestão Empresarial
Objetiva a melhoria da gestão e do funcionamento operacional das atividades de seu empreendimento, 

preservando o nível de rotinas consideradas adequadas à atividade e remodelando àquelas em que os 

processos estejam ineficientes diante da demanda operacional.

- Definição da estrutura organizacional e modelo de gestão;

- Assessoria na Elaboração do Planejamento Estratégico;

- Reestruturação da empresa;

- Melhoria e racionalização de processos;

- Padronização das atividades gerenciais e operacionais;

- Definição do processo de compras;

- Departamentalização e Definição de layouts;

- Implantação de Conceitos e Políticas de Gerenciamento Estratégico de Pessoas.

- Pesquisa de Clima Organizacional;

- Definição de perfil de cargos e funções.

Consultoria em RH
Este serviço tem como objetivo a melhoria da gestão e do funcionamento operacional das atividades da área 

de Recursos Humanos, fundamental em organização de todos os tamanhos, intrinsecamente vital naquelas 

que requerem mudanças substanciais.

- Consultoria e Assessoria em Gestão de Pessoas/RH;

- Auditoria Trabalhista e Terceirização de Folha de Pagamento e de Administração de Pessoal;

- Pesquisa de Clima;

- Avaliação por Gestão de Competências;

- Implantação de Projetos de Remuneração Estratégica, Participação nos Resultados,

- Benefícios e Qualidade de Vida;

- Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho.

- Recrutamento e Seleção de Profissionais.



SERVIÇOS

Comunicação, Marketing e Eventos
Como seus clientes enxergam a sua marca? E o mercado de prospecção?

Elaborar um bom plano de comunicação e marketing exige conhecimento e experiência no assunto, aliada a 

uma assessoria especializada em mídia e uma boa identificação visual de sua marca, de seus produtos e 

serviços. Da mesma forma, torna-se fundamental também a organização de eventos corporativos com o 

objetivo de divulgar adequadamente as mudanças promovidas, interna ou externamente. 

Para garantir a qualidade e a eficácia nesta área de nossa consultoria, os serviços de Comunicação e 

Marketing são sempre realizados com o acompanhamento de nossos parceiros: Deepmind Marketing 

Estratégico e Ecco Press Comunicação.

- Reposicionamento de marca e produtos;

- Desenvolvimento de campanhas de Marketing;

- Criação de anúncios, identidade visual, mídia impressa e digital;

- Design de Interfaces e Web Sites Coorporativos;

- Endomarketing;

- Assessoria de Imprensa;

- Gestão de Redes Sociais;

- Vídeos Institucionais;

- CRM, Database Marketing e BI;

- Organização e Coordenação de Eventos.



CONSULTOR MASTER

Armando Perez Maria
Graduado em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, com especialização em 

Administração Esportiva pela FMU, em Administração de Materiais pela FGV, em Gestão de Negócios e 

Administração de Serviços pela USP, Gestão de Organizações do Terceiro Setor e Gestão de Pessoas e da 

Qualidade de Serviços pela Universidade Mackenzie. 

Desde 1989 atua como Consultor na RMS Serviços Organizacionais.

Atuou como Diretor Administrativo e Comercial no Grupo Empresarial Walter Luiz Lapietra de 1976 a 1988. 

Entre outras atividades presidiu o Clube Esperia entre 2010 e 2015, foi Vice-Presidente do CONFAO 

(Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos),  Diretor Executivo do Sindicato dos Clubes do 

Estado de São Paulo.

Participou da Comissão Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho, responsável pela elaboração 

da Lei do Aprendiz,  da Conselho Municipal de Esportes de São Paulo e do Conselho da AACD/Santana.

CLIENTES

Conheça alguns dos clientes atendidos durante todos esses anos.
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