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empresas lideradas por pessoas capazes são as 
forças mais importantes para o desenvolvimento da 
sociedade. Líderes empresariais criam oportunidades, 
desenvolvem regiões, mobilizam pessoas para que 
a energia humana alcance o seu máximo. Líderes 
públicos têm papel essencial para garantir que o 
ambiente político, econômico e regulatório viabilize o 
pleno funcionamento do espírito empresarial, único 
gerador sustentável de empregos e riqueza.

contribuímos ao preparar líderes que fazem diferença, 
e vivenciamos o impacto que nossos programas geram 
em organizações de vários países. os alunos do iPL 
têm posições de responsabilidade nos negócios, na 
política e em organizações da sociedade civil. atuam 
com forte capacidade empresarial, genuíno espírito de 
servir a seus clientes e consciência integral do impacto 
que suas ações geram sobre seus liderados, seus 
pares e a sociedade em que vivem.

tivemos o privilégio de nascer dentro de grandes 
empresas brasileiras, implementando programas 
de desenvolvimento de líderes criados com nossos 
clientes. isso dá ao iPL a legitimidade para desenvolver 
executivos sólidos e a capacidade de se renovar todos 
os dias, levando aos nossos alunos as oportunidades 
mais valiosas e os mais relevantes desafios que vivem 
as organizações, em tempo real. 

essa essência empresarial e inovadora nos leva a 
colocar o desenvolvimento profissional e pessoal 
de cada um de nossos clientes no centro de nossos 
próprios interesses. nascemos sem barreiras, 
educando as próximas gerações de líderes com a firme 
convicção de que eles farão a diferença em um mundo 
melhor.

Carlos A. J. Da Costa
Presidente e dean
iPL - institute of Performance and Leadership

MensageM 
do Presidente

existimos para promover transformações impactantes dia após dia. somos focados na formação de 
líderes, pessoas com plena consciência do impacto de suas ações, que conseguem influenciar suas 
equipes e fazer a diferença prática onde quer que estejam.

somos a única escola de negócios brasileira que nasceu dentro das empresas para desenvolver 
executivos com forte capacidade de liderança e empreendedorismo. nossos programas baseiam-
se em sólidos conhecimentos acadêmicos e na expertise adquirida através de sucessivos casos de 
sucesso em organizações de destaque no País e no mundo.

no iPL entregamos resultados de alta performance que contribuem na solução dos desafios diários e 
fazem a diferença para cada um de nossos alunos e empresas parceiras.
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que nasceu dentro das Mais 
iMPortantes organizações 
da aMÉrica Latina

a nova escoLa de negÓcios
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desde o início de nossas atividades em 2006, quando executivos dotados de legitimidade 
acadêmica se uniram com uma visão contemporânea sobre a educação executiva, acreditamos 
que o desenvolvimento de pessoas promove transformações nas organizações e na sociedade.

somos uma escola de negócios nova e reunimos em nosso elenco décadas de experiência nas 
melhores organizações e instituições de ensino. nossos diferenciais possibilitam às pessoas 
e suas organizações a oportunidade para que desenvolvam o que podem fazer de melhor e 
realizem grandes transformações onde quer que estejam. 

aPrendizado

Líderes de Fato

nossos fundadores acreditam que o 
desenvolvimento de líderes pode ser mais rápido 
que o conseguido nos modelos tradicionais de 
ensino. a partir desta ideia e da experiência de 
nossos educadores e executivos, desenvolvemos 
nossas próprias metodologias. 

o local de aprendizado mudou das escolas para 
as organizações e agora é vivenciado em 
vários locais que se complementam: sala de aula, 
ambiente de trabalho, reuniões etc.

o aprendizado tem que ser continuado, pois 
os conteúdos se tornam obsoletos cada vez mais 
rapidamente. acreditamos que para ser efetivo 
o aprendizado precisa estar relacionado com 
o contexto de cada organização, provendo 
intervenções educacionais para os desafios 
enfrentados em cada momento.

1
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coMo o iPL coMPreende a 
educação no caMinho Para

o conteúdo e formato dos programas precisam 
ser específicos para cada organização, cada 
cultura. nos programas abertos as diferentes 
abordagens de empresas reais tornam-se um 
rico material de estudo para nossos alunos que 
adquirem uma visão mais completa.

o aprendizado sempre é alavancado pelos 
líderes. sejam da organização ou mentores 
pessoais dos alunos, os líderes são uma peça 
fundamental na transformação de conhecimento 
em ferramenta aplicada aos desafios profissionais 
de cada profissional.  

Precisa ser desafiador, sólido e 
academicamente consistente, pois o processo 
de aprendizagem deve exercitar a mente e abrir 
horizontes. desta forma, conseguimos formar 
pensadores que sabem efetivamente o que fazer 
em vez de repetidores acríticos. 

nossos programas 
desenvolvem integralmente 
o aluno, formando líderes 
que conseguem influenciar 
e mobilizar outras pessoas, 
engajar organizações 
das quais fazem parte, 
construir objetivos a serem 
alcançados no curto, médio 
e longo prazos, tomar 
decisões em situações 
de alto risco, entender o 
comportamento humano e 
usar o poder de persuasão 
para lidar com desafios 
organizacionais. 

mais prática

cada um de nossos 
programas tem seu 
foco nas situações e 
desejos reais vividos 
pelos participantes. a 
ênfase na prática e o 
impacto efetivo são 
garantidos pela expertise 
de nossos educadores, 
que têm experiência 
relevante em empresas 
de todos os portes. seja 
em nossos programas 
abertos ou customizados, 
os participantes são 
desafiados a ir além de 
suas possibilidades, fazer 
a diferença em suas vidas, 
em seu trabalho e no 
mundo dos negócios.

Vocação GLobaL 

desenvolvemos um 
trabalho exclusivo, 
analisando os desafios 
que cada cliente 
enfrenta localmente 
com o conhecimento, a 
vivência e a experiência 
que nossa equipe 
acumula de organizações 
internacionais. 
considerando a realidade 
brasileira, trazemos 
ao País as melhores 
metodologias de ensino por 
meio de nossas alianças 
estratégicas com a duke 
corporate education e 
a thunderbird school of 
global Management.

consistente e
transforMador a aLta PerforMance?
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no modelo tradicional de aprendizagem, o conhecimento vem todo da escola, é transmitido do 
educador para os alunos. no iPL acreditamos que o aprendizado é um processo que acontece além dos 
livros e da sala de aula. em nosso modelo inovador, o conhecimento é gerado a partir de uma intensa 
relação entre nossos educadores e as empresas, por isso trabalha os conhecimentos específicos para o 
momento do cliente.

nossos programas resultam da conexão entre excelência acadêmica, que fornece inovadoras 
metodologias de ensino, e a experiência conquistada na formação e atualização de líderes nas mais 
importantes empresas do Brasil e da américa Latina.

no iPL nossos educadores aprendem, sintetizam os conhecimentos fornecidos pelas empresas e os 
revertem para nossos programas. a cada programa desenvolvido, mais conteúdo útil é gerado a partir 
da observação de novas perspectivas nas organizações, o que enriquece continuamente o aprendizado. 
desta forma, nossos programas se mantêm atualizados, podendo fazer a diferença para cada 
participante, de cada empresa, em tempo real.

no iPL levamos o conhecimento a sério, evitando modismos, gurus e falsas novidades. Por isso, nossos 
programas, conteúdos e aplicações são fundamentados por pesquisas e pela aplicação nas empresas, 
de modo que sejam relevantes e façam sentido para nossos clientes.

empresAs

pesquisA

progrAmAs
 Abertos

progrAmAs
CustomizADos

ecossisteMa de

conhecimento que se renova continuamente
PrograMas iPL

desenvolvimento acelerado de líderes

20% 
que eu aPrendo

 do Meu
Mentor/coach

70% 
que eu aPrendo 

on-the-joB

nossa filosofia de desenvolvimento está baseada no modelo de aprendizagem 
70/20/10. acreditamos na combinação de três práticas, que promove o 
desenvolvimento de forma acelerada e sustentável.

este modelo está presente em todos os programas que desenvolvemos no iPL 
e com ele podemos alavancar o impacto do aprendizado dos participantes. 
ele ajuda a melhorar e fixar conceitos, revertendo a tendência natural de 
esquecimento e retorno às antigas práticas e promovendo a verdadeira 
transformação.

no iPL realizamos programas customizados para atender às necessidades 
específicas de cada organização, e programas abertos, nos quais 
trazemos nossa experiência nas maiores empresas para quem busca um 
aprimoramento acelerado e consistente. 

a seguir você poderá conhecer melhor nossos programas e 
encontrar o que ajudará de fato no seu desenvolvimento.

* O conceito de aprendizagem 70/20/10 foi 
desenvolvido por Morgan McCall, Robert W. 
Eichinger, e Michael M. Lombardo. 
O conceito de que as práticas de 
ensino devem ser utilizadas como 
engrenagens foi desenvolvido pelo 
iPL.
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10% 
intervenções
 forMais de 

aPrendizageM

9

aPrendizado
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PrograMas
custoMizados

“Eu realizaria novos programas e 
recomendaria a escola para aqueles que 
buscam desenvolver seus líderes com 
conhecimentos/entendimentos profundos 
de business necessários e importantes 
para as tomadas de decisões estratégicas 
e condução de suas equipes.”

marina Costa, Learning expertise coordinator da 
unilever, responsável pelo Programa de trainees - 
Business Mindset.
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PrograMas
custoMizados
Programas exclusivos para empresas de vários 
segmentos, em diversos países e áreas do conhecimento

contribuímos com o conhecimento para 
mais de 1.500 executivos em 

seus estágios e desafios de carreira.

exeCutivos que pArtiCipArAm De progrAmAs Do 
ipL AtuAm em mAis De 15 pAíses 

1312
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a parceria estratégica com a duke corporate 
education, a melhor em educação executiva 
segundo a Business Week e em programas 
customizados segundo o financial times, tem 
nos permitido oferecer programas com o uso das 
mais avançadas metodologias globais. nossos 
educadores ajudam a promover transformações 
culturais, gerenciar e sustentar o crescimento, e 
garantir resultados excepcionais.

nossos programas englobam metodologias e 
conteúdos capazes de transformar o que as 
pessoas pensam (mindset), suas habilidades 
(skillset) e as ferramentas que utilizam (toolset).

aprendizado 
transFormador 

Processo de cocriação
Programas que são cocriados com as organizações

entendemos que um programa customizado deve ser concebido a partir dos mínimos detalhes 
para atingir os objetivos organizacionais. nossa proposta de trabalho é elaborada segundo os 
conceitos de customização base zero e cocriação.

Cocriação, porque a construção do programa é feita por meio de um ciclo de educação 
e geração de conhecimento em parceria com nossos clientes, visando resolver suas 
necessidades reais.

base zero, porque cada cliente é único, assim como são únicas suas necessidades, que 
dependem do momento específico da organização, suas estratégias e objetivos.

nosso processo de customização Base zero é dividido em cinco etapas distribuídas por dois 
blocos: customização e entrega do Programa.

PrograMas
custoMizados

   
  
  
 M

in
d

s
et

 -
 a

tit
ud

e 
ind

ivi
du

al sKiLLset - c
onjunto de

habilidades práticas

 tooLset - conjunto de
ferramentas técnicas

Modelo de 
custoMização do iPl

custoMização Base zero

estratéGia da 
orGanização

principais 
desaFios

insiGhts dos 
executiVos1 2 3

o bloco de customização engloba as 3 primeiras etapas do processo: diagnostic, design e development. nele 
é realizado todo o desenvolvimento do programa em sinergia com nosso cliente. 

na etapa de Diagnostic realizamos reuniões nas quais buscamos entender as necessidades e objetivos que o 
programa deve cobrir. nessa etapa é gerado o relatório de Customização.

após essa análise minuciosa, o academic director desenvolve todo o desenho do programa para ser validado 
com o cliente. esta etapa, que chamamos de Design, dá origem à estrutura do programa.

a etapa seguinte é a Development, em que o Conteúdo Detalhado do programa é desenvolvido pelos 
educadores em sinergia constante com o cliente, sob uma cuidadosa supervisão do academic director. 

as outras duas etapas, delivery e demonstrate fazem parte da entrega do programa. elas correspondem 
às experiências acadêmicas que serão proporcionadas para 
a necessidade estabelecida pela empresa. o Delivery 
consiste nas atividades em sala de aulas, reuniões ou 
ambiente de trabalho em que os alunos receberão 
o Conhecimento cocriado na fase de 
customização.

o programa é finalizado na fase 
Demonstrate, em que é elaborado 
o relatório de Avaliação do 
programa e são realizadas reuniões 
de reflexão com a organização sobre 
os próximos passos que devem ser 
seguidos.

esses processos aliados aos insights 
dos executivos nos permite gerar 
novos conhecimentos para enfrentar 
os principais desafios e executar a 
estratégia da organização de maneira 
efetiva.
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PrograM Manager
especialistas focados no desenvolvimento 
de cada programa

Para garantir a efetividade da nossa metodologia de trabalho, que tem na customização dos 
programas um grande diferencial, designamos para cada nova cocriação um Program Manager. 
este profissional acompanha desde a customização até a entrega do programa, identificando 
os principais pontos a serem trabalhados, os desafios organizacionais e as oportunidades de 
melhoria e aperfeiçoamento. 

o Program Manager é responsável por garantir a qualidade de cada programa entregue e, para 
isso, mantém um contato efetivo com o cliente. nossos Program Managers gerenciam as 
expectativas dos clientes e asseguram que nossos educadores desenvolvam programas que 
atendam às necessidades de cada organização.

acadeMic director
sólido conhecimento acadêmico

responsáveis pela estruturação do programa, nossos academic directors têm sólidos 
conhecimentos teóricos adquiridos nas principais escolas de negócios do mundo e experiência 
em liderança em grandes empresas. eles são responsáveis pela concepção e alinhamento do 
conteúdo dos programas com as necessidades das empresas, de modo que o conhecimento 
transmitido aos alunos gere valor para suas organizações.

o academic director, em sinergia com o Program Manager, assegura que cada programa gere 
o efeito combinado durante a fase de planejamento com a empresa.

16

acreditamos que o sucesso no crescimento das organizações é resultado de um conjunto de fatores 
que aqui no iPL agrupamos em três pilares: 

PiLares de desenvoLviMento
huMano e organizacionaL 

como identificar as necessidades atuais da sua empresa?

desenvoLviMento integrado
Momentos de transição de carreira

como é realizada a gestão de talentos na sua 
organização?

Para que os nossos clientes obtenham crescimento 
constante e sustentável, precisam trabalhar 
continuamente na capacitação de líderes e 
suas cadeias de sucessão. os programas de 
transições de Liderança fornecem ferramentas 
para que a empresa desenvolva uma estratégia de 
evolução de carreira que seja estimulante para seus 

talentos e atenda às necessidades institucionais.

no iPL implementamos programas como MBa 
corporativo, desenvolvimento de Pipeline 
de Líderes, high Potentials, Programa de 
desenvolvimento gerencial, Programa de 
desenvolvimento de executivos, Programa de 
trainees e Programa de desenvolvimento de 
Liderança que garantem alto impacto para as 
organizações e seus colaboradores.

desenVoLVimento inteGrado
relativos à formação de lideranças 
gradual ao longo da carreira, plano 
de sucessão e evolução conjunta de 
pessoas e empresa.

capacitações especíFicas 

ligados à eficiência de cada 
colaborador, suas habilidades 
específicas e competências 
gerenciais.

resuLtados orGanizacionais 
relacionados à construção de 
equipes, mudanças culturais 
e alinhamento estratégico na 
companhia.

após identificarmos com o cliente os principais pontos a serem trabalhados, elaboramos um programa que 
vai ao encontro das necessidades de cada empresa. conheça melhor nosso trabalho e descubra qual de 
nossos programas é o mais indicado para o momento atual do desenvolvimento dos seus talentos e da sua 
organização.

17
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em qualquer organização, o sucesso está ligado à presença de líderes capazes nas equipes. 
no entanto, poucas empresas dedicam os recursos necessários para a formação consistente 
de novas lideranças. Por diversos motivos, a maioria dos executivos seniores não está 
suficientemente comprometida e preparada para o desenvolvimento de pessoas.

nosso Programa de desenvolvimento de Pipeline de Líderes ajuda as organizações a identificar 
quais são as melhores práticas a serem aplicadas, do engajamento de líderes seniores a 
ações efetivas de desenvolvimento. a partir da estratégia de cada cliente, são escolhidas as 
metodologias mais adequadas aos resultados desejados.

no iPL obtemos grande sucesso em ações de desenvolvimento de Pipeline de Líderes 
planejadas detalhadamente com as organizações, garantindo uma gestão eficiente da sucessão 
de lideranças e a manutenção de resultados excelentes para nossos clientes.

desenvoLviMento 
de PiPeLine de LÍderes

transições de liderança

PaPéis

arMadilhas

modeLo de Liderança

alocação 
do teMPo

habilidades Prioridades

líder de negócios

líder Funcional

aMP e Pdi

aMP

ldP i

ldP iii

ldP ii

líder de Gestores

líder de Pessoas

líder de clientes, 
serviços e Processos

resuLtados
- talent coverage
- backup coverage
- talent Forecast

interVenções de 
aprendizaGem

hoje as empresas enfrentam o desafio de 
acelerar a formação de seus talentos promissores 
para que se tornem excelentes líderes. no iPL 
implementamos programas de trainee e high 
Potentials para o desenvolvimento de jovens com 
alto potencial, de forma que possam contribuir para 
a sustentabilidade do sucesso nos negócios. 

através do alinhamento às estratégias corporativas, 
identificamos junto com as organizações quais os 
fatores e habilidades necessários para superar os 

trainees e high PotentiaLs

aLimentado peLas meLhores práticas em desenVoLVimento de Líderes e hiGh potentiaLs

adaptáVeL para atender seu escopo e orçamento

criado de Forma coLaboratiVa

1 2
 entender o contexto

- escopo do projeto
- estratégia do negócio
- Ligações entre estratégia, necessidades 
 e aprendizagem
- desafios da companhia
- Prioridades de desenvolvimento

 identiFicar escopo e prioridades

- quais habilidades são prioritárias
- elas são necessárias em nível individual,   
 equipe e unidade de negócio ou empresa
- Princípios da estratégia de aprendizagem
- escopo do projeto, equipe e abordagem
- regra 80/20

3 4
 aVaLiar o que existe

- iniciativas atuais de aprendizagem por    
 relevância estratégica e prioridade de    
 desenvolvimento
- analisar métodos e conteúdos atuais com   
 relação à estratégia de aprendizagem

 inFormar e aLinhar a Visão

-  foco no método, conteúdo e contexto

5 6
 construir e recomendar soLuções

- Metodologias de aprendizagem, incluindo   
 Learning on-the-job, Pdi, desenvolvimento   
 de Líderes, coaching e Mentoring, 
 job rotation
 - Plano de implementação

 aVaLiação de resuLtados 

-  Lista de mudanças desejadas em    
 comportamento, atitudes e resultados 
 de negócio
-  recomendações de como e quando    
 mensurar cada uma dessas mudanças

Fundamentado peLa estratéGia do neGócio

desafios de liderança e garantir talentos que deem 
suporte aos objetivos do negócio. 

nosso trabalho tem como base o desenvolvimento 
dos jovens com alto potencial e o envolvimento 
das lideranças seniores nos programas de 
formação dos futuros líderes. com isso, 
conseguimos alinhar o conteúdo dos programas 
com os desafios reais da organização e preparar 
profissionais que atendam às expectativas e 
necessidades de cada cliente.
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Para desenvolver seus talentos de uma forma ampla, as organizações precisam de programas de MBa que 
consigam aplicar as melhores práticas e metodologias internacionais na solução dos desafios corporativos. 
os programas devem promover um impacto positivo e sustentável nas organizações, preparando 
executivos para lidar com os desafios reais.

o grande problema dos MBas existentes é que são sustentados numa base de conhecimento teórico e 
raramente aplicados em estudos de caso. no iPL tratamos o conhecer teórico de forma fundamental, mas 
aplicado ao que é realmente útil para a realidade da organização. a liderança está no coração da gestão e 
requer o desenvolvimento de habilidades, capacidades e técnicas que compõe a ação. a gestão é afetada 
pelas crenças e formas de ver o mundo do executivo e isto compõe o lado ser do líder.

um programa inovador exige um formato inovador, por isso nosso MBa é o único em que o aluno termina 
em apenas um ano com aulas concentradas nas sextas e sábados, a cada duas semanas, atendendo uma 
necessidade empresarial. ou seja, não é preciso deixar de desenvolver o trabalho enquanto se concentra 
no seu desenvolvimento como líder. Único programa no Brasil que alinha conhecimento teórico com ação 
prática e desenvolvimento humano.

As disciplinas podem sofrer alterações de acordo com o início de calendário definido com a organização.

MBa corPorativo

 • O Desafio Pessoal do Líder
 • Comportamento Humano e  
  organizacional
 • Poder, Política e Influência 
  nas organizações
 • Negociação

 • O Desafio da Mudança

Ferramentas Gerenciais
(32h cada disciplina)

Instrumentos

Desenvolvimento 
organizacional
(8h cada disciplina)

Desenvolvimento 
da liderança
(16h cada disciplina)

Desenvolvimento Humano
(2h cada encontro)

Programa de 
Desenvolvimento Pessoal
(4h cada encontro)

Módulos internacionais
(24h cada módulo)

PAM (Programa de 
Ação Multidisciplinar)
(120h de projeto)

 • Finanças
 • Marketing e Vendas
 • Operações, Execução e  
  Gestão do Desempenho

 • Estratégia e Modelos 
  de negócios

 • Ambiente Legal
 • Governança Corporativa
 • Sustentabilidade
 • O Desafio da Inovação

 • Ética
 • Arte 
 • Política

 • Assessments
 • Coaching de Vida

 • Coaching de Carreira
 • Coaching Executivo

 • Thunderbird
 (arizona, eua)

 • Escopo, Planejamento 
         e Objetivos

 • Imagem Pessoal
 • Avaliação Física e  
  nutricional

 • Diagnóstico

 • Ciência
 • Setor Público 
 • Antropologia

 • cultura brasileira

 • Peer Feedback

 • Fudan 
  (shangai, china)

 • Processo e Solução

1º triMestre 2º triMestre 3º triMestre 4º triMestre

 

 • Religião
 • Ideologia 
 • Sociedade e suas   
  Transformações

a cultura estabelecida na organização está 
difundida entre seus principais executivos e é 
executada por todos?

Para atingir os resultados organizacionais, 
as empresas precisam contar com o 
comprometimento dos seus líderes e suas 
equipes. os programas de transformação 
organizacional promovem o alinhamento de 

estratégias entre todos os colaboradores e ajudam 
a garantir esses resultados.

no iPL conquistamos grandes casos de sucesso em 
desafios de crescimento empresarial, engajamento 
de equipes, alinhamento estratégico, transformações 
culturais com programas de off-sites estratégicos, 
team Building, cross cultural Management, entre 
outros.

resuLtados organizacionais
estratégias claras e objetivas para toda a organização
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os off-sites são encontros promovidos fora do ambiente das organizações para tratar de 
assuntos estratégicos, promover o diálogo entre diferentes áreas e fortalecer a identidade 
corporativa. Muitas destas reuniões não obtêm os resultados desejados, pois não são 
adequadamente planejadas, oferecendo apenas discussões e atividades superficiais.

no iPL utilizamos um modelo para o desenvolvimento dos off-sites que chamamos de 
5 ps: propósito – alinhado aos objetivos da organização, processo – escolha de atividades 
condizentes com a dinâmica organizacional, princípios – elementos que conduzirão a 
contribuição dos participantes, participantes – convidados que efetivamente irão contribuir 
para o debate das ideias, e parceiro – responsável por orquestrar as discussões com 
neutralidade e competência.

a partir do objetivo da organização, elaboramos encontros com propostas específicas de 
metodologia e atividades que proporcionam uma experiência memorável para os participantes e 
resultados sustentáveis para nossos clientes.

off-sites estratÉgicos

quick start

•Compreensão do caminho  
 trilhado
•Alinhamento com a
 organização para a   
 implementação dos temas  
 propostos no leadership
 Summit a serem implementados
 no Off-Site

desenho e 
desenVoLVimento do 

oFF-site

•Definição da agenda   
•Definição dos métodos  
•Criação da identidade visual
 e outros materiais do
 Off-Site (Opcional) 
•Orientação aos participantes
•Envio dos materiais

deLiVery

•Orquestração das dinâmicas
•Facilitação das discussões
•Coordenação da logística nas
 salas do Off-Site
•Apresentações conceituais
•Registro das decisões tomadas

team meetinGs

•Acompanhamento de reuniões  
 posteriores
•Orientação para os Team  
 Meetings
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seus líderes têm todas as habilidades necessárias para promover o crescimento da empresa?

o desenvolvimento de habilidades específicas nos profissionais por meio de programas de 
Desenvolvimento Contínuo em sinergia com as estratégias e objetivos da organização, 
trazem benefícios positivos para o crescimento de ambos.

no iPL elaboramos Workshops, coaching, Mentoring e Planos de desenvolvimento individual 
entre outros programas para essas necessidades pontuais.

caPacitações esPecÍficas
desenvolvimento de habilidades

Para contribuir no crescimento organizacional, cada profissional precisa desenvolver ferramentas 
e habilidades específicas que atendam às necessidades da empresa, cargo e ramo em que atua. 
essas necessidades podem ser de diversas origens e exigem um trabalho complementar de 
educação.

no iPL realizamos o Programa de desenvolvimento individual com orientações sobre os mais 
adequados meios disponíveis no mercado nacional e internacional, incluindo cursos formais, 
workshops, participação em seminários, acompanhamento de especialistas e outras iniciativas, 
garantindo o alinhamento entre o desafio do profissional e a realidade da empresa. 

a partir dos objetivos da organização, elaboramos encontros com propostas específicas de 
metodologia e atividades que resultarão em experiências marcantes para os participantes e 
efetivas para os propósitos de suas empresas.

PLano de desenvoLviMento 
individuaL

Fase a
conhecendo melhor os 

participantes

Perfil dos executivos fornecido 
pelo RH e reunião

Entrevista com o líder

Entrevista com o liderado

Fase b
detalhamento e 

preparação do pdi

desenho do 
Programa Individual

Fase c
debriefing

Apresentação do PDI para o RH

Apresentação do PDI ao líder

Apresentação do PDI ao liderado

Fase d
Follow-up

Acompanhamento periódico – 
Avanço do programa

discovery e diagnostic

marcos do projeto

design e development delivery progress control
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- Discutir o andamento
- coletar dados
- Explorar o motivo

- Como e quando dar 
suporte

- Demonstrar apreciação
- Ser um modelo para o 

coachee
- conseguir ajuda

ocupadas com os desafios cotidianos dos negócios, muitas organizações não dispõem do 
tempo nem do conhecimento necessários para orientar as pessoas sobre como desenvolver 
seus talentos e alcançar seus potenciais mais elevados.

nossos Programas de coaching e Mentoring são elaborados para ajudar cada profissional 
a refletir sobre o caminho a ser traçado em sua trajetória e suas decisões, considerando o 
negócio da empresa e os objetivos individuais. após a definição dos objetivos em conjunto 
com nossos clientes, é feito um plano de todas as ações e escolhidas as metodologias mais 
adequadas para atingir os resultados desejados.

nossos coaches e mentores contribuem efetivamente para a mudança de comportamento e 
o desenvolvimento de habilidades gerenciais, além de desenvolver atitudes que favoreçam o 
sucesso profissional em posição de liderança.

- Educar, angariar informação
- Definir objetivos SMART
- Comunicar claramente:  
 perguntar, observar, 
 ouvir, falar
- Garantir acordos e   
 expectativas comuns 
- contrato de coaching

- Brainstorm de opiniões
- Diminuir as escolhas

- Determinar os próximos 
passos (plano)
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teAm buiLDing
Produz líderes capazes de desenvolver equipes integradas e alinhadas, que alcancem os resultados 
estratégicos da organização.

LeADership summit
desenvolve os executivos seniores e cria condições favoráveis para a tomada de decisões 
estratégicas da organização, com a mediação, o olhar de fora, as melhores práticas e os conceitos 
mais adequados aos desafios da empresa.

trAnsformAção CuLturAL, integrAção CuLturAL pós-mbA e 
ChAnge mAnAgement
Promove o alinhamento dos líderes da organização e o acompanhamento de mudanças culturais em 
momentos críticos tais como internacionalização, fusões, aquisições e reposicionamentos.

Workshops temátiCos
através de metodologias próprias para cada necessidade da organização e do executivo, permite  
trabalhar coletivamente hard skills e soft skills desejados para o desenvolvimento de habilidades 
específicas. no iPL desenvolvemos workshops que abordam temas como negociação, finanças, 
Marketing, gestão da complexidade, comunicação e vendas.

confira outros PrograMas 
custoMizados PeLo iPL

25

coaching e Mentoring
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“Eu fiquei bem surpresa, fiquei grata, 
com a qualidade, com a seleção de 
alunos do iPL e também com o cuidado 
que o iPL tem com cada aluno. É um 
programa que eu realmente recomendo. 
A experiência internacional na 
Thunderbird também foi fantástica.”

Adriana Andretta, gerente de recursos humanos 
da nokia, alumni do cgBa – certificate in global 
Business administration.

PrograMas
aBertos
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concentrados nos desafios do mundo real para cada nível de liderança, nossos programas 
desenvolvem desde pessoas que se tornam líderes pela primeira vez até as que ocupam 
posições mais seniores, como as de liderar organizações globais.

nossos programas requerem alto nível de engajamento dos participantes, com turmas 
cuidadosamente selecionadas e currículos focados no desenvolvimento de líderes inovadores 
e empreendedores, que irão criar valor para suas organizações, comunidades e suas próprias 
carreiras. alguns dos programas são elaborados em parceria com a thunderbird, a melhor 
instituição de international Business do mundo segundo o financial times. 

o que mais importa para nós são os resultados e a efetividade da experiência de ensino. os 
programas são desenhados para dar aos líderes as habilidades e conhecimentos que eles 
precisam em cada momento.

PrograMas aBertos
desenvolva habilidades e conhecimentos 
para transformar vidas e organizações

Formandos da primeira turma do CGBA - 
Certificate in Global Business Administration.
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CertifiCAte progrAms
com duração a partir de 96 horas, os certificate Programs são voltados para profissionais que 
desejam aprofundar seus conhecimentos em determinada função específica de negócio. os 
programas tratam de temas que permeiam vários segmentos e exigem profundidade técnica. 
conta com professores nacionais e internacionais que trazem ao aluno o que há de melhor 
no estudo do assunto de cada área, muitas vezes em parceria com os maiores especialistas 
mundiais. os certificates incluem áreas que precisam de alta qualificação profissional como 
global Business, executive coaching e talent Management.

LDp - LeADership DeveLopment progrAms 
desenvolvem líderes nos momentos em que passam por transições significativas em suas 
carreiras. cada LdP trata dos desafios de um momento específico do pipeline de liderança, 
discutindo os vários elementos que permeiam a alocação de tempo dos líderes, suas habilidades 
e prioridades. desenhamos os programas com base no trabalho de vários pesquisadores de 
momentos críticos de transição e em nossa experiência com dezenas de empresas, onde 
pudemos orientar os líderes para que evitassem as principais armadilhas de cada transição. 
no iPL, disponibilizamos três LdPs, que equivalem às três transições mais complexas: para 
a primeira posição de liderança (LdP i), de líder de pessoas a líder de líderes (LdP ii) e para a 
posição de principal responsável de uma área funcional da empresa (LdP iii).

mbA - mAster of business ADministrAtion
Único MBa no Brasil focado no desenvolvimento de líderes e que incorpora as práticas 
inovadoras adotadas pelas principais escolas do mundo nos últimos cinco anos. durante o 
programa, com duração de 12 meses (360 horas), além das aulas com conteúdos fundamentais, 
os alunos passam por atividades experienciais, recebem recomendações sobre estilo de vida, 
participam de cafés da manhã com pensadores e executivos, recebem orientação individual de 
coaches experientes e realizam atividades dentro de empresas parceiras. nosso MBa inclui duas 
semanas de imersão total com parceiros internacionais, tendo aulas e visitando empresas em 
países desenvolvidos e mercados emergentes.

progrAmAs inDiviDuAis
desenvolvemos programas como coaching e Pdi com o objetivo de apoiar os líderes e 
especialistas em desafios específicos. os encontros são conduzidos por coaches e professores 
experientes em desenvolver pessoas em posições executivas mais seniores, devidamente 
certificados e preparados para os desafios que enfrentam.

saiba mais 
sobre os 
proGramas 
abertos ipL

acesse
http:// www.ipLedu.com/programas/abertos/ 
e obtenha mais informações sobre horários, 
temas e ementas dos programas disponíveis.
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proFissionais e 
educadores do ipL 

experiência 
acadêmica

experiência 
executiVaexperiência 

consuLtiVa

um dos nossos mais importantes diferenciais é contar com educadores que lideram o 
ambiente de aprendizagem e que já viveram boa parte dos desafios discutidos. com formação 
nas principais instituições acadêmicas internacionais, nossa equipe garante a integridade 
acadêmica e a consistência dos nossos cursos no mesmo nível das melhores escolas do 
mundo.

sejam eles professores em tempo integral, coaches, consultores, especialistas ou executivos, 
geram conhecimento e inovação, transformam práticas de negócios globais, empreendimentos 
locais e políticas públicas.

em cada um dos nossos programas, os professores atuam como uma equipe única, trocando 
ideias, desenhando atividades, escolhendo materiais, desenvolvendo cases, trazendo suas 
experiências e conhecimentos acadêmicos mais relevantes. com isso, os programas do iPL são 
verdadeiras forças transformadoras para nossos clientes. 

educadores
sólida formação acadêmica e 
experiência no mundo empresarial
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no iPL realizamos pesquisas e desenvolvemos 
produtos adequados às necessidades práticas atuais 
e futuras de nossos alunos e suas organizações, com 
base em um sério trabalho acadêmico. Partimos de 
um paradigma de que a aprendizagem de adultos 
no ambiente de trabalho envolve especificidades 
diferentes de outros contextos de aprendizado. 

nossas pesquisas podem ser desenvolvidas a partir 
de uma solicitação de nossos clientes, dando origem 
a cases, programas e artigos. esse material propõe 
soluções específicas para a empresa estudada, 
sejam desafios de negócios ou de aprendizado e 
desenvolvimento de pessoas. as pesquisas que 
realizamos sob demanda para nossos clientes estão 
protegidas por acordos de confidencialidade e sigilo.

os programas customizados são baseados em 
profundas pesquisas sobre as principais referências 
de suas áreas de atuação. são soluções acadêmicas, 
pragmáticas e relevantes para o momento específico 
da organização.

no iPL também realizamos pesquisas para o 
desenvolvimento de programas abertos no nosso 
pipeline de inovação. elas começam a partir de 
pesquisas puras sobre o aprendizado no ambiente de 
trabalho. o conhecimento gerado é incorporado a uma 
pesquisa aplicada, também com tema sobre a área 
de aprendizagem, que nos ajudará a entender como o 
conhecimento aplicado ao ambiente de trabalho afeta 
a forma como cada profissional pode se tornar um 
líder melhor, trazendo impacto e performance para as 
organizações. 

essa pesquisa aplicada é usada no desenvolvimento 
dos nossos programas. nosso MBa, 
especificamente, é resultado da aplicação de vários 
princípios de aprendizagem no ambiente de trabalho 
tais como: “o adulto aprende fazendo”, “o adulto 
aprende com desafios relacionados ao seu dia-a-dia” 
e “o adulto aprende de maneira interdisciplinar”. 
estamos sempre conectados com as transformações 
do ambiente de negócios e seus impactos sobre 
as principais escolas de negócios do mundo. a 
parceria estratégica com escolas de ponta como 
as universidades de duke e thunderbird, entre 
outras, nos coloca na fronteira de conhecimento da 
educação executiva.

as pesquisas orientam o desenvolvimento de 
nossos programas abertos a partir da compreensão 
dos modelos de desafio e liderança de cada setor. 
como exemplos, temos os desafios de liderança em 
startups, que dão origem à linha de pesquisa em 
liderança empreendedora e os desafios de liderança 
econômica, que geram uma linha de pesquisa em 
liderança em instituições financeiras. acreditamos 
que os desafios de cada um dos setores são 
diferentes e nossa equipe usa tanto a experiência de 
nossos acadêmicos quanto a investigação prática 
nestas empresas para produzir conhecimento em 
cada setor.

no iPL contamos com uma área dedicada ao 
desenvolvimento de cases que nos faz uma das 
mais produtivas escolas de negócios neste setor. Por 
ano, produzimos cerca de 50 cases baseados em 
pesquisas realizadas nas mais importantes empresas 
da américa Latina.

Pesquisa e desenvoLviMento
estudos com relevância para a realidade das empresas

31



32 33

Possuímos vasta experiência na utilização das mais inovadoras metodologias existentes, com 
know-how para decidir qual possibilitará atingir os melhores resultados em um Programa de 
desenvolvimento específico para sua organização.

MetodoLogias
Metodologias inovadoras para 
maior impacto na sua organização

Metaphorical 
Learning

Uso de metáforas para 
ajudar os participantes a 
compreender conceitos 

de negócios.

Business 
Simulations

Atividades que 
reproduzem a realidade 
do mercado de forma 

mais simples 
e interativa.

Problem Based 
Learning

Resoluções de 
problemas semelhantes 

aos do dia-a-dia, que 
estimulam a análise 

do todo.

Experiential 
Learning

Reflexões sobre 
as experiências 

individuais vividas pelo 
grupo, acelerando 
a maturidade e a 
aprendizagem.

Participant Based 
Learning (Cases)

Discussões conduzidas 
pelos participantes e 

orquestradas pelo iPL, 
sobre casos publicados 

ou  desenvolvidos a partir 
de desafios reais da 

empresa.

Team Based Learning
Grupos de trabalho 

nos quais os membros 
mais juniores assumem 
mais responsabilidades, 

enquanto são 
orientados pelos mais 

experientes, que através 
de desafios aceleram 
seu amadurecimento 

profissional.

Network Based 
Learning

Atividades de 
aprendizado através de 
redes de conhecimento 

para estímulo da 
prática contínua.

Parcerias
alianças estratégicas com as mais 
respeitadas escolas de negócios do mundo

no iPL realizamos parcerias com instituições reconhecidas mundialmente pela 
qualidade de ensino e geração de valor.

no Brasil, o iPL é parceiro exclusivo da thunderbird 
school of global Management, a número 1 do mundo 
em programas abertos de international Business, 
e entre as melhores para network, MBa executivo 
e responsabilidade social corporativa - de acordo 

com publicações como financial times, the economist e the Wall street journal. os programas 
realizados em parceria com a thunderbird dão acesso exclusivo a todo o network da organização, 
com a flexibilidade de se cursar a maior parte das disciplinas no Brasil - já que os educadores da 
thunderbird vêm ao País especialmente para atender nossos alunos.

em Programas customizados, o iPL mantém aliança 
estratégica com a duke corporate education, que 
ocupa a primeira posição do ranking de importantes 
publicações internacionais, como Business Week e 

financial times. contamos com a expertise de uma rede de mais de 800 educadores e especialistas 
espalhados pelo mundo, em diversas áreas do conhecimento, para ajudar a trazer soluções locais 
com perspectivas globais para cada um dos desafios de negócios de nossos clientes.

ranqueada como a melhor universidade de shangai, a fudan é parceira do 
iPL no programa de doing Business in china. a universidade foi fundada em 
1905 e conta com 26.362 estudantes integrais e 2.678 professores. 
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EstADos UniDos

PERU

ChiLE

CoLômbiA

bRAsiL

ARGEntinA

méxiCo

Presença internacionaL
o iPL está presente em várias das maiores 
empresas do Brasil e das américas
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cLientes  
algumas organizações que já contaram com o iPL 
para o desenvolvimento dos seus líderes

nossos programas de 
desenvolvimento continuado 
muitas vezes se estendem 
por vários países. nossa rede 
de educadores e a gestão 
profissional dos nossos 
programas garantem entregas 
impecáveis a clientes globais. nos 
últimos anos, implementamos 
nossos programas em sete 
países, mais de trinta cidades 
e para alunos de dezoito 
nacionalidades.    
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www.ipLedu.com


