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O curso
O pensamento sistêmico organizacional, 
por focar e olhar primeiro para o 
sistema, ajuda a criar um futuro 
diferente. Onde o pensamento linear 
tradicional é cego para padrões 
organizacionais, o pensamento sistêmico 
organizacional ajuda muito e é muito 
aplicável. As organizações são feitas de 
padrões de relacionamento (entre 
pessoas, contextos, processos) e os 
processos organizacionais são frutos 
desses relacionamentos.

Nesta abordagem, o objetivo é entender a 
relação entre os elementos de uma 
determinada empresa, como os seus 
departamentos, para, em seguida, ter a 
clareza necessária para se tomar as 
melhores decisões e pensar em 
estratégias eficientes. O maior ganho 
para os participantes de um processo 
sistêmico são soluções elegantes e 
comercialmente robustas, novos insights, 
clareza de pensamento, flow na tomada 
de decisão e determinação de estratégias.



Quem vai
aprender
Empresários, Empreendedores, 
Professores, Profissionais Liberais, 
Funcionários Públicos e de ONGs.



Quem vai ensinar 

Anne K.
Designer de Treinamentos que desenvolve cursos de acordo com a 
necessidade do mercado. Especialista em Desenvolvimento Humano, 
Coach de Negócios e Empresária 

Anne atuou 10 anos na Alemanha, na área de Relações 
Interpessoais, Gerenciamento de Projetos Internacionais e Vendas, é
PNL Trainer e Consultora Sistêmica Corporativa. Teve sua formação 
em institutos alemães e no Metaforum Internacional, e os seus 
principais formadores foram Giligan, Isert, Hall, Davis, Klenke,
Peschke, Andreas e Echegaray.

Atua no Brasil desde junho de 2012 com a empresa Anne K. /
Escritório Criativo (www.annek.com.br).

Desde a fundação, atuou em mais de 40 empresas nas cidades de
Colônia e Wuppertal (Alemanha), João Pessoa, Salvador e Recife.



Quem vai ensinar 

Cláudia Gonçalves
Maratonista em coaching, consultoria e visão sistêmica, com mais de 
22 mil horas percorridas. Supernerd, adoro estar atualizada em 
neurociências, constelações, metodologias colaborativas e tudo que 
seja sistêmico; a cada ano trago novidades de diversos cantos do 
mundo. 

Uma sessão nunca é igual à outra; tenho sempre um coelho para 
tirar da cartola. Sempre com boas estórias e perguntas afiadas. 
Assim, não me chame de coach; não me chame de psicóloga; não me 
chame de consultora; não me chame de treinadora. Me chame de 
muitas, é isso que eu sou. O que eu procuro? Procuro transformar 
pessoas, empresas e o mundo em um lugar ainda melhor que este. 
Então, se você quiser me chamar de um nome só, me chame de 
transformadora. 



pro-
gra-
ma

O que são sistemas organizacionais e 
como percebê-los em sua totalidade;

Os Quatro Princípios Sistêmicos 
Organizacionais;

Pensar sistêmico: Encontrar o propósitos 
dos departamentos/equipes;

O que são padrões organizacionais: como 
fortalece-los ou quebrá-los;

Inteligência Coletiva: O que é e como 
estimular;
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pro-
gra-
ma

Como criar diálogos eficientes e 
sistêmicos;

Algoritmo de decisão sistêmica;

Ferramentas Sistêmicas: Reuniões, 
Visualização Sistêmica, Espaços de 
Diálogo;

Dinheiro Sistêmico;

Aplicar a Percepção Sistêmica na 
Liderança.
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Por que
eu devo
fazer
o curso?

Para entender como o pensamento sistêmico 
nas empresas as beneficia em contextos de 
alta complexidade e mudanças rápidas;

Se conectar mais a fundo com o seu propósito 
e suas atitudes profissionais no contexto da 
empresa, que também tem seu propósito e 
cultura;

Entender até que ponto padrões sistêmicos 
estão impedindo o avanço da sua empresa, 
encontrar novas formas de incorporar valores 
que fazem parte do DNA da empresa;

Encontrar estratégias para solucionar 
questões organizacionais de forma sistêmica. 



Quem
já fez

Os cursos da Anne foram divisores de águas 
pra mim.  Despertei a consciência de quem 
sou, expandi meus canais sensoriais, elaborei 
metas e objetivos com mais clareza e foquei 
em soluções.  Aprendi a ressignificar 
experiências, elaborar novos questionamentos, 
enxergar novas possibilidades, e a 
desconstruir para construir.

“ “
Conceição Rosa - Empresária



Desde que eu fiz esse curso, 
cada dia que nasce eu venho 
aprendendo a fazer a 
diferença da diferença. Pra 
mim, foi maravilhoso ter feito 
parte desse curso.

Antonio Almeida Santos
Engenheiro Agrônomo

O curso de pensamento 
sistêmico organizacional me 
fez ampliar a minha 
percepção sobre a minha 
empresa e me ajudou a tomar 
decisões importantes.

Maria Lúcia Costa
Engenheira Civil e Empresária



Informações
Local

APCEF/PB. Av. João Cirilo da Silva
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB, 
58046-005.

Data

12 a 14 de Agosto

Horário

08h - 12h / 14h - 18h



Investimento
10x de R$298 no cartão de crédito

ou R$2.682,00 à vista (10% de desconto).



Alguma dúvida?
cursos@annek.com.br
@annekiepe
(83)9996-0084
www.annek.com.br



Nos vemos lá


