
an
ne

 k
.



EOQSV
EOQSV

EOQSV
EOQSV
anne k.

é olhando que
se vê.



Se você tem um projeto que não sai do papel, se quer maior engajamento de 
seu time para concretizar o planejamento estratégico, se quer ampliar e evoluir 
seu negócio/sonho/projeto, aumente as chances de sucesso de seu planejamento 
estratégico com esta ferramenta especialmente desenhada para tempos de 
mudanças rápidas. Faça um planejamento que não deixe a sua empresa ou projeto
engessados. Possibilita retornos rápidos. Constrói a sabedoria coletiva. Cria
oportunidades para os envolvidos se posicionarem de forma positiva e criativa.

Por que eu devo 
fazer o curso?



A ferramenta sistêmica que usaremos 
para fazer o planejamento estratégico é 
o Dragon Dreaming - uma abordagem de 
sistemas vivos para construir organizações 
e projetos bem sucedidos. 



Em meio a tantas mudanças e possibilidades, entre caminhos visíveis e 
rotas alternativas, precisamos de guias simples, amplas e profundas que nos 
deem um norte para guiar nossos passos. Este norte, este cuidado, busca 
manter a essência do alinhamento de nossos projetos e ações com a essência 
de Dragon Dreaming, e funda-se em três princípios: 

compromisso com a nossa própria cura e empoderamento. 

o reforço das comunidades das quais fazemos parte.

Crescimento pessoal 

Construção de comunidade



Se um projeto não cumpre, ao mesmo tempo, estes três objetivos, então 
não é um projeto de Dragon Dreaming. Ter um núcleo de poucos princípios 
norteadores, que traduzam os valores centrais de um indivíduo, movimento 
ou organização, é algo tremendamente poderoso. Permite, em momentos 
de dúvida sobre qual caminho tomar, e após uma meditação e escuta ao 
coração, perceber que rotas queremos tomar, e quais delas são mais 
consistentes com aquilo em que acreditamos e desejamos a nós 
mesmos e ao mundo.

Melhorando o bem-estar e a prosperidade 
de toda a vida. 

Serviço à Terra



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

Quem vai 
aprender?



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. 



Oferece uma abordagem de planejamento estratégico participativo e 
consensual para projetos e organizações. Ele possibilita retornos rápidos 
e constrói sabedoria coletiva e fomenta a capacidade adaptativa ao criar
oportunidades para indivíduos, grupos, empreendimentos, comunidades 
e órgãos de governo se posicionarem criativa e positivamente em situações 
de mudanças rápidas e potencialmente caóticas.

programa



Planejamento em 4 fases:

Diretrizes para se 
criar um ambiente 
colaborativo 

Sonhar Planejar Realizar Celebrar



O que os alunos
dizem sobre o curso?



Flavia Ferrari – Youtuber, escritora, 

e criadora do canal A Dica do Dia

Três meses após a dinâmica eu já 
estava cumprindo meu maior objetivo: 
estar presente em TV aberta.



Georgia Lima – participante

do Dragon Dreaming

Foi surpreendente, ao final 
do processo, ter clareza sobre 
os objetivos e ações.

Anne K. - Escritório Criativo 

O diferencial: rapidez, 
praticidade, pensamento 
sistêmico e colaboração.



Heineken, Riachuelo, McKinsey, Narita Design, BCG, KPMG, 
Accenture, RV+, Queirós Galvão Internacional, Pet Care, 
Votorantim, Ashoka, Revista Coaching Brasil.

Empresas que já foram 
treinadas por Cláudia



Informações:

Local: Tetris Hub
R. Bananeiras, 381 - Manaíra, João Pessoa (PB)

Data: 
01 e 02 de Fevereiro

Horário: 
08h - 12h / 14h - 18h 



Investimento

Alguma dúvida?

Forma de pagamento: 
Em até 10x no cartão de crédito 
ou à vista com 10% de desconto.

cursos@annek.com.br 
@annekiepe I www.annek.com.br 
(83) 991067779

(R$1.971) 

R$2.190



nos 
vemos lá


