


A abordagem sistêmica organizacional teve origem em 1995, em 
Kufstein, Austria, e desde então vem sendo desenvolvida por estudiosos 
como Gunther Weber e Matthias Varga von Kibéd. Sr. Kibéd tem 
pós-doutorado em Matemática, e defende a tese de que o trabalho 
sistêmico é lógico e preciso. Nesta abordagem o objetivo é entender a 
relação entre os elementos de uma determinada empresa, 
departamento, etc., para em seguida ter-se a clareza necessária para se 
tomar as melhores decisões e pensar em estratégias eficientes. Nos 
modelos tradicionais leva-se em cosideração apenas o pensamento 
linear.  O maior ganho para os participantes de um processo sistêmico 
são novos insights, clareza de pensamento, flow na tomada de decisão 
e determinação de estratégias. 

O que é Abordagem Sistêmica



  
Isolado: se concentra em um elemento une: se concentra nas interações

entre os elementos
 

considera a natureza das interações considera os efeitos das interações
 

se apoia na precisão dos detalhes
 

se apoia na percepção global

modifica as variáveis uma a uma
 

modifica simultaneamente
grupos de variáveis

 
eficaz quando as interações 

são lineares e fracas  
eficaz quando as interações

são circulares e fortes 

modelos precisos e detalhados, e
dependentes de aplicação  

modelo não é rigoroso o suficiente para
servir de base de conhecimento,

e extremamente útil na tomada de
decisão e estímulo à ação 

foco em detalhar, e não em 
estabelecer metas 

 foco em estabelecimento de metas,
sem detalhamento

 

ENFOQUE ANALÍTICO ENFOQUE SISTÊMICO



Proposta do curso
Q Olhar com outros olhos e compreender outros 
pontos de vista para agir diferente; 
Q Reinventar as organizações; 
Q Aplicar a percepção sistêmica na liderança; 
Q Da realidade consensual à visão essencial: a busca 
de um propósito maior; 
Q Dinheiro Sistêmico; 
Q Estratégias sistêmicas para resolução de problemas 
organizacionais; 
Q Profissionais com proposito: uma visão mais 
holística do nosso trabalho. 



Entrega do curso
Q Entender como funciona o pensamento 
sistêmico nas empresas; 
Q Encontrar estratégias para solucionar questões 
organizacionais de forma sistêmica; 
Q Entender até que ponto travas sistêmicas estão 
impedindo o avanço da tua empresa; 
Q Se conectar mais a fundo com o seu propósito 
e suas atitudes profissionais.  



Sobre as atividades
Q Teoria;

Q Exercícios práticos;

Q Constelações Organizacionais com os participantes



Informações
Q DATA
14 a 16 de agosto / 2018

Q HORÁRIO
9 às 18h  /  24h aula

Q LOCAL
A definir



Investimento
Q 10 x R$ 289,00

ou

Q 2.740,00 à vista

Q Cartão de crédito ou 
transferência em espécie.



Treinador
GUILLERMO ECHEGARAY 
Sócio diretor e fundador da Geiser  

Q Quillermo é doutor em filosofia. Graduado em 
Psicologia Clínica e Organizacional e em teologia. Sócio 
fundador e diretor da Geiser (www.geiserworks.com). 
Pioneiro em Constelações Estruturais na Espanha e 
América Latina. Master Trainer em Constelações 
Organizacionais pela Infosyon. 

Q Autor de: Para compreender Las Constelaciones 
Organizacionales, Verbo Divino, 2008.

Q Autor de: Empesas con alma empresas con futuro.  

Q Atua na Colômbia, Argentina, Peru, Mexico, Uruguay, 
Espanha, França, Brasil, Chile, Panamá e Equador. 



Treinadora
ANNE KARINE RODRIGUES KIEPE 
Especialista em Desenvolvimento Humano, 
Coach de Negócios e Empresaria

Q Anne atuou 10 anos na Alemanha, Na área de Relações 
Interpessoais, Gerenciamento de Projetos Internacionais e Vendas, É 
NLP-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.

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

Q Atua como Design de Treinamentos, desenvolvendo cursos de 
acordo com a necessidade do mercado.

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



  

Q Referências 



VAGAS
LIMITADAS:

INSCREVA-SE PELO WHATSAPP

Mais informações: 
83 9 9817.7561



TE ESPERAMOS LÁ
annek.com.br @annekiepe


