
DESENVOLVIMENTO 
DA LIDERANÇA

DESENVOLVA OS LÍDERES 
DA SUA ORGANIZAÇÃO  
A QUALQUER HORA E  
EM QUALQUER LUGAR.

FGV LoD

Em um mercado, cada vez mais complexo, competitivo e incerto, 

a necessidade de reskilling e upskilling fica mais diversificada e 

cresce a demanda por soluções de impacto imediato no negócio. 

Diante desses desafios, os líderes precisam estar preparados 

para direcionar e desenvolver suas equipes para navegarem 

neste ambiente volátil.

Para apoiar as organizações nesta jornada, criamos 

o programa Learning on Demand (ou LoD) para 

desenvolvimento da liderança. A solução é 

baseada no protagonismo e flexibilidade 

no processo de aprendizagem, 

permitindo que os participantes 

aprendam o que, como, onde  

e quando quiserem.

Condições especiais para 

pacotes com 100 participantes 

por organização.

Um mercado complexo 

exige uma nova forma 

de liderar.



CONCEITO
LoD LIDERANÇA

ABORDAGEM METODOLÓGICA E DIDÁTICA

Cada trilha possui um pós-teste de conhecimento para 

o participante saber o quanto aprendeu e o programa 

oferece uma avaliação integradora com case 

customizado para fins de certificação.

O LoD de Liderança é formado por trilhas de aprendizagem, compostas por 

conteúdo online e diverso para consumo livre, destinado à liderança inicial e 

intermediária das organizações (supervisores, coordenadores e gerentes).

O LoD de Liderança prevê 6 trilhas divididas em 3 frentes de conhecimento:

A trajetória de aprendizagem começa com um pré-teste de conhecimento do 

itinerário que servirá de guia ao longo deste percurso. A ferramenta evidencia 

quais temas o participante domina e quais tem dificuldade, para que ele 

identifique quais trilhas deve dedicar mais tempo e atenção.
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NEGÓCIO ORGANIZAÇÃO PESSOAS

• Estratégia 
corporativa

• Inovação e 
transformação 
digital

• Gestão da mudança e 
cultura organizacional

• Negociação e gestão 
de conflitos

• Liderança e gestão 
de pessoas

• Comunicação 
interpessoal e 
corporativa



ITINERÁRIO FORMATIVO
DE LIDERANÇA

A carga horária total é de 86 horas. Professores e Especialistas FGV fazem 

a curadoria dos conteúdos disponibilizados nas trilhas: vídeos, artigos, 

ebooks, videoaulas, podcasts, atividades. Esses objetos ficam disponíveis 

para consumo na plataforma durante 12 meses.

O programa prevê um fórum de discussão online mediado por tutor e dois 

webinários temáticos. O objetivo é estimular a interação e aprendizado entre 

pares e aprofundar dois temas de escolha da organização dentre as trilhas 

apresentadas.

Pré-teste 
(assessment) 
do itinerário 
de Liderança

LIDERANÇA
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COMUNICAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

ESTRATÉGIA

INOVAÇÃO
MUDANÇA

• Vídeo de apresentação
• Vídeo engajamento
• Tutoria reativa por aluno
• Fórum de discussão assíncrono
• Pós teste de conhecimento da trilha

14hs em objetos

Avaliação integradora do itinerário de 
liderança com situação problema 

customizada para o cliente

Certificação Badge 
do itinerário



Siga nossa página no LinkedIn

Se interessou? Entre em contato com o 

FGV In Company e saiba mais sobre o 

LoD Liderança.

https://educacao-executiva-in-company.fgv.br/action
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