
DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS 
PARA O SUCESSO NUM MUNDO GLOBAL



Num mundo onde o jogo 
competitivo ocorre cada vez 

mais globalmente é fundamental 
a preparação de líderes capazes 
de lidar com os impactos de tal 

contexto, ampliando sua 
perspectiva e lógica de ação 

para níveis mais altos de 
complexidade estratégica,  

de ambiguidade nas relações, 
de diversidade cultural 

e mercadológica. 

O Programa Global Leadership 
atende esta lacuna de mercado, 

trazendo o que há de melhor 
no mundo na formação de 

líderes globais, através da parceria 
Global Compass e Aperian Global.

Virgínia Haag
Sócia-diretora da Global Compass, 

Aperian Global no Brasil



objetivos do programa

Alavancar as competências, conhecimentos e habilidades de pro�ssionais que já atuam ou pretendem 
atuar globalmente, seja em empresas multinacionais ou em empresas com forte foco internacional. 
Através desta jornada de autoconhecimento e treinamento sobre temas técnicos e comportamentais 

diretamente associados ao processo de globalização, você:

Entenderá a complexidade, os desa�os e as 
competências necessárias para trabalhar em 
organizações e ambientes globais.

Aprofundará seus conhecimentos sobre modelos 
de internacionalização de empresas e as 
di�culdades enfrentadas por novos entrantes 
e pelos players tradicionais do mercado global.

Entenderá quais são as competências que 
precisam ser agregadas na transição de 
líder local para líder global.

Conhecerá os novos approaches que justi�cam o 
processo de internacionalização de empresas no 
mundo atual, necessários à manutenção da 
competitividade das empresas.

Aprenderá a lidar com pessoas e times de 
diferentes países, criando pontes entre os 
diferentes estilos culturais.

Ampliará seus conhecimentos sobre 
inovação global.

Conhecerá o seu per�l intercultural – 
utilizando a ferramenta GlobeSmart da 
Aperian Global, comparando-o com 
o de outros países.

Aumentará sua capacidade de gerenciar times e 
projetos globais e de trabalhar em organizações 
matriciais.

Ampliará sua capacidade de formular estratégias 
de internacionalização, identi�cando os modos de 
entrada mais adequados à realidade competitiva 
de cada empresa frente à dinâmica internacional.

Ampliará suas competências de prospecção de  
oportunidades de negócios em outros mercados e de 
gerenciamento de parcerias (alianças estratégicas).



Pro�ssionais de recursos humanos que queiram ampliar seus  
conhecimentos sobre as competências  necessárias em
líderes globais, seja para orientar os demais pro�ssionais 
da organização seja para estruturar programas internos
internos de treinamento.

Pro�ssionais que atuam no mercado internacional realizando 
negócios e gerenciando parcerias de venda ou compra de 
produtos, negócios, tecnologia, insumos, empresas.

Pro�ssionais que participam ou coordenam times 
multiculturais em suas organizações nas mais diferentes áreas.

Pro�ssionais que serão expatriados ou 
coordenarão projetos regionais ou globais.

Pro�ssionais responsáveis pela formulação e 
implementação de estratégias internacionais.

Pro�ssionais de desenvolvimento de novos mercados e negócios.

público alvo



Conteúdo Programático

DATA 1

Módulo I – Os Desa�os e a Complexidade de Uma Empresa Global

• Por que é mais complexa uma empresa global?
• Quais os desa�os humanos, culturais, organizacionais e estratégicos de uma empresa global?
• Quais as novas motivações para atuar globalmente?
• Quais os desa�os impostos pela cultura e por economias latino americanas?
• Avaliação pessoal – O quão global eu sou como pro�ssional?

Módulo II: Os Modelos de Internacionalização 

• Os modelos de internacionalização dos desa�antes globais
• Os novos approaches de internacionalização essenciais para 
             alavancar a competitividade internacional
• Os desa�os dos players tradicionais x desa�antes globais
• Frameworks para formular sua estratégia global
• Desenvolvimento do meu plano pessoal

O Programa Global Leadership é desenvolvido ao longo de três encontros, 
proporcionado aos participantes o tempo necessário para absorção dos conteúdos

 e implementação dos conceitos e técnicas apreendidas.
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DATA 2

Módulo III: Trabalhando Globalmente: Desenvolvendo Competências Interculturais

• Competências chaves para ser um líder global efetivo (estabelecendo credibilidade, 
              comunicação efetiva, dando e recebendo feed-back)
• Autoconhecimento sobre seu per�l intercultural. Você poderá utilizar a ferramenta 
             GlobeSmart da Aperian Global para conhecer seu per�l e  melhorar suas relações  
             com times multiculturais. 
• Como construir pontes efetivas entre diferentes culturas?
• Crie seu Plano Pessoal para se Tornar um Líder Global Efetivo
• Como criar sua marca pessoal e ampliar sua capacidade de in�uenciar através de fronteiras

DATA 3

Módulo IV: Inovação Global,  Acesso a Novos Mercados e Gerenciamento de Alianças Estratégicas

             Inovação Global
• A Inovação em uma perspectiva global e não local
• A Importância da diversidade para ampliar sua capacidade de inovação
• Pontos chaves para desenvolvimento de um modelo de inovação Global
• O posicionamento das subsidiárias
• Balanço entre produtos de classe mundial e contribuição social
• Inputs para o plano pessoal

             O Acesso a Novos Mercados
• Elementos chaves na prospecção de oportunidades 
• Criando o seu próprio modelo de prospecção de mercado 
• A Abertura para novas perspectivas
• A Importância de uma equipe de hunters
• A Gestão de Stakeholders Locais
• Trabalhando em organizações matriciais e ampliando sua capacidade de in�uenciar
• Inputs para o plano pessoal

             Alianças Estratégicas
• A Importância das alianças estratégicas para alavancar sua competitividade
• O Dilema: Ser rico ou ser rei
• Gerenciando alianças: a ambiguidade inerente
• Inputs para o plano pessoal



A Abordagem

O Programa foi desenvolvido reconhecendo que o desenvolvimento de adultos ocorre não 
somente através da exposição a novos conteúdos, mas também de: vivências práticas, 

análises de cases, experiências de aprendizagem emocionais, autoconhecimento, aplicação 
no cotidiano do pro�ssional. Participando do curso, você terá acesso a:

Conteúdos de excelência 
internacional – fronteira 

da pesquisa na área. 
Trabalho baseado 

em diversas pesquisas 
cientí�cas na área.

Frameworks, roteiros 
e ferramentas que 
contribuirão para 

repensar as estratégias 
internacionais de sua 

empresa e projetos globais, 
bem como a sua forma de 

liderar e in�uenciar equipes. 

Experiências de 
outras empresas.

Certi�cado
Aperian Global 

e Global Compass

Games para treinar 
suas competências, 

cases e dinâmicas de 
grupo para vivenciar 

os aprendizados.

Ferramenta da 
Aperian Global 

que permitirá conhecer 
o seu per�l intercultural 
e compará-lo com o de 

outros  países 
(acesso temporário 2 semanas)

Crédito dos ícones: The Noum Project



Os Parceiros de Excelência

14 anos de experiência no desenvolvimento de: 
mercados overseas, planejamento estratégico, 
projetos globais, coordenação de equipes 
multiculturais, negociação de alianças estratégicas. 
Seus clientes  atuam nos mais diferentes setores 
(moda, aeroespacial, químico, metalmecânico, 
farmacêutico, serviços, entre outros) e nos mais 
diferentes países, sendo tanto empresas nacionais 
como estrangeiras.  Uma boutique de treinamento 
de líderes com parceiros internacionais.
www.globalcompass.com.br

25 anos de experiência no desenvolvimento das 
competências necessárias para o sucesso no 
mundo global. Atende a um terço das empresas 
listadas no ranking das maiores empresas da 
Revista Fortune, trabalhando com eles em mais 
de 60 países. É a empresa líder mundial no 
desenvolvimento de pro�ssionais globais.
www.aperianglobal.com

A Ferramenta Intercultural
Ferramenta on-line da Aperian Global desenvolvida com base em 
pesquisas cientí�cas que permite o acesso a informações de mais 
de 90 países sobre como conduzir negócios e gerenciar equipes 
multiculturais. É utilizada por 180 organizações e mais de um milhão 
de pro�ssionais ao redor do mundo como um componente chave do 
seu treinamento cross-cultural.  Os participantes do curso poderão 
acessar a ferramenta temporariamente por duas semanas, conhecendo 
o seu per�l intercultural - e comparando-o com o de outros países 
e do seu time.



Virgínia Eickhoff Haag

Pro�ssional com 25 anos de experiência em negócios 
globais, tendo trabalhado com: planejamento e de�nição 
de estratégias para diferentes setores e empresas de 
médio e grande porte; desenvolvimento e prospecção de 
oportunidades em mercados da América Latina, EUA, 
Europa, África e Ásia; negociação de contratos internacionais 
e alianças estratégicas; equipes multiculturais em projetos 
globais; treinamento e formação de líderes globais; 
desenvolvimento de metodologias de internacionalização 
para Banco Santander, CNI, APEX. Graduação e Mestrado 
em Economia pela UFRGS. Estudante em doutorado de 
Inovação. Cursos de especialização em internacionalização, 
marketing internacional e alianças estratégicas em: 
Universidade de Michigan-EUA, INSEAD-França,
 CBI – Centro de Promoção de Importações localizado na 
Holanda. Facilitadora de cursos de internacionalização em 
diversas empresas globais. Certi�cada pela Aperian Global 
para condução de seus treinamentos. Conferencista Internacional. 
Coach certi�cada. Sócia-diretora da Global Compass.

Facilitadora



treinamento@globalcompass.com.br


