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CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

COMO LIDERAR E ADMINISTRAR  
O DIA A DIA DE UMA EMPRESA NA PRÁTICA 

 
17 a 19 de março de 2016 

30 horas (com atividades complementares) 
 

 

1. OBJETIVO: 

 

 O curso tem por objetivo preparar dirigentes e colaboradores de empresas 

e organizações para que juntos discutam com o Prof. Marins como 

enfrentar os desafios da competitividade que exige inovação e criatividade, 

motivação e gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros e materiais, 

uma nova visão de vendas e marketing e outras habilidades de gestão 

nunca antes tão exigidas. 

 

2. METODOLOGIA | ESTRATÉGIA: 

 

 O Curso será realizado em três (03) dias consecutivos, das 09 às 18 horas 

(5ª. e 6ª. e sábado das 09 às 13 horas); 

 Após o curso, como bônus, haverá dois (02) módulos a distância, via 

internet com chat interativo para aprofundamento dos temas tratados no 

curso;  

 O curso será realizado na sede da Anthropos, na Fazenda Chaparral, 

Universidade do Cavalo, em Sorocaba, SP; 

 O número mínimo de participantes para que o curso possa ser realizado 

será de 15 participantes e o máximo de 40 participantes. Não se atingindo 



 

 

 

 

 

anthropos@anthropos.com.br  
www.anthropos.com.br 

+55(15)3331-7777 | +55(15)98122-0129 
Antropologia Empresarial desde 1984 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO: 

COMO LIDERAR E ADMINISTRAR  

O DIA A DIA DE UMA EMPRESA NA PRÁTICA 

o número mínimo, o curso não será realizado e o dinheiro já pago será 

restituído aos inscritos; 

 Não há restrição de idade ou escolaridade, nem há exigência de pré-

requisitos acadêmicos ou funcionais de experiência; 

 Os dois módulos a distância após o curso serão realizados através de chats 

e apresentações interativas via internet. Cada participante receberá um 

login e uma senha para acesso exclusivo ao módulo com chat interativo; 

 Os participantes terão como bônus, o direito a participar de todos os 

programas da ANTHROPOS realizados durante o ano de 2016 com 

desconto especial de 50%; 

 

3. PROGRAMA: 

Dia 17 de março de 2016 - 5ª. feira: 

 08h00min   - Recepção, café da manhã de fazenda; 

  09h00min   -  Início no Auditório 

 Apresentação dos participantes;     
Objetivo e metodologia do curso; 

 O Brasil, e o futuro do mercado brasileiro: desafios e 
oportunidades – o real tamanho do mercado brasileiro; 

 Os maiores desafios empresariais em mercados 
competitivos; 

  11h00min   - Os desafios das empresas familiares 

    Palestrante convidado 

  12h30min   -     Almoço de fazenda 

14h00min   -  Leitura e discussão em grupos 
14h45min   - Os Desafios da Execução: por que as coisas não acontecem 
   em nossa empresa? 

 O que é execução e como fazer uma empresa que não 
faça a melhoria contínua do autoengano? 

 Execução Financeira e Política de Caixa; 

  17h00min  -  Os maiores segredos das empresas de sucesso –  
     Disney, Starbucks e Southwest Airlines; 

    Debates 
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  18h00min    -  Encerramento do 1º. dia. 

    Café da tarde de fazenda. 

  

 Dia 18 de março de 2016 - 6ª. feira:   

  08h30min    -  Café da manhã de fazenda 

  09h00min    -  Os desafios da Liderança – Horsemanship Management 

 Estudo da liderança através da doma racional de um 
cavalo e sua aplicação para seres humanos na empresa; 

 Comentários, debates e estudos 

  13h00min   -  Almoço de fazenda 

14h00min   - Discussão em grupos 

14h30min   - Liderança e Gestão de pessoas; 

Exercício: 

o Quem não acompanhará? 

 O que fazem os grandes líderes; 

 O que as pessoas realmente querem de seus empregos? 

 Como dar ordens e orientações de forma eficaz e sem 
criar mais problemas?  

 Atitude versus Comportamento: um segredo do sucesso 
na gestão de pessoas; 

 O que dizem (por elas próprias) as pessoas de sucesso 
no mundo empresarial? 

o Warren Buffet 
o Jorge Paulo Lemann 
o Marcel Telles 
o Eike Batista (????) 

 Discussão: 
 Qual a principal diferença entre eles? 

  16h00min    -  Os desafios de vendas e marketing em mercados  
     competitivos 

 O que o cliente realmente deseja – análise de pesquisas 
e discussão; 

 Qual a diferença que o cliente paga? 

 Marketing viral, virtual e o consumidor brasileiro; 

 O que é marketing hoje? 

 O “effectuation” e o marketing. O papel das pesquisas; 
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 Quanto vale uma marca? 

 Projeto Cliente – Estudar clientes é fundamental 

 Debate final do dia;  

  18h00min   -  Encerramento do 2º. Dia 

    Café da tarde de fazenda 

  

 Dia 19 de março de 2016 - sábado:   

  08h30min   -  Café da manhã de fazenda; 

09h00min   - Afinal o que é motivação e como motivar 
pessoas? 

 Os desafios da motivação pela razão e não pela emoção; 

 Os estudos do cérebro humano: a memória inteligente; 

 Os estudos da vontade e da inteligência; 

 Como a criatividade e a Inovação acontecem em nosso 
cérebro; 

 Como construir times criativos e inovadores em nossa 
empresa? 

12h00min  -   Wrap-up – Discussão final – Q&A  

 Entrega de Certificados 

13h00min   - Almoço de fazenda; 

    Despedida dos participantes.  

 

   

5. INVESTIMENTO: 

 R$2.900,00 por participante; 

o Parcelado em seis vezes no cartão ou 10% a vista no boleto; 

o Nesse valor estão incluídos: 

 Material didático e de aprofundamento aos participantes 

 Alimentação nos módulos a serem realizados na sede da 

Anthropos – Fazenda Chaparral em Sorocaba, SP, a saber: 

 Cafés da manhã; 

 Almoços; 

 Coffee-breaks; 

 Cafés da tarde; 
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 Participação nas Clinicas de Gestão e todos os programas da 

ANTHROPOS em 2015 com 50% de desconto; 

 Descontos especiais para grupos e inscrições 

antecipadas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 A sede da Anthropos na Fazenda Chaparral | Universidade do Cavalo, em 

Sorocaba, SP, a 110 km da capital e 80 km do aeroporto de Viracopos em 

Campinas em acesso totalmente asfaltado, (90% em pista dupla) é o local 

ideal para o trabalho por oferecer todo o conforto e instalações adequadas 

para o trabalho como auditório, restaurante típico de fazenda, salas de 

reunião, heliponto, etc.; 

 Temos a certeza de que este curso enriquecerá a formação dos 

participantes de forma a torná-los mais aptos a enfrentar, como líderes, os 

desafios de gestão de suas empresas e organizações e competir num 

mercado competitivo e cada vez mais difícil. 

 MAIORES INFORMAÇÕES, FALE COM: 

o Danielle Vieira  

o cursos@marins.com.br  

o Telefone: (15) 99835-3760 

     

   

 

Prof. Luiz Marins, Ph.D. 
       Anthropos Consulting 
       Novembro, 2015. 

 

- Anexo: Como chegar: ANTHROPOS – Fazenda Chaparral – Universidade do Cavalo – Sorocaba, SP 

Rodovia João Leme dos Santos (SP 264) km 110,5 – entre Sorocaba e Salto de Pirapora. Defronte ao 

campus Sorocaba da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) – Bairro Itinga. 

mailto:cursos@marins.com.br
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COMO CHEGAR À ANTHROPOS CONSULTING / FAZENDA CHAPARRAL / 

UNIVERSIDADE DO CAVALO: 

A ANTHROPOS fica entre as cidades de Sorocaba e Salto de Pirapora, exatamente a 10 km de 

cada uma.  

Veja como é fácil! 

Coordenadas para GPS: -23.580866,-47.535141 

1. Pegue a Rodovia Castello Branco em direção a Sorocaba (se vier de Campinas, pegue a 

Castellinho e siga para o passo nº 3); 

2. No km 78 (saída 78) entre em direção à Sorocaba; 

3. Você andará pela rodovia Castellinho e pegará a saída 7B à direita, para a interligação com a 

Rodovia Raposo Tavares (placa: Rod. R. Tavares / Votorantim). Não siga até Sorocaba – pegue a 

saída 7B! 

4. A interligação tem 4 km e, no final dela você deve pegar à direita, entrando na Rod. Raposo 

Tavares sentido interior (placa: Votorantim / Interior); 

5. Siga na Rod. Raposo Tavares e pegue a via marginal na saída 102 à direita (placa: Sorocaba – S. 

Pirapora). Passe por baixo do viaduto e pegue a saída indicando UFSCAR / S. Pirapora / Piedade, 

entrando na Rodovia Sorocaba – Salto de Pirapora; 

6. Siga por 8 km com lombadas e seguindo reto nas rotatórias. Logo após passar o Hotel Fazenda 

Pitangueiras (à direita) e o campus da UFSCAR Sorocaba (à esquerda), encontrará placa azul 

indicando UNIVERSIDADE DO CAVALO para a saída para o Bairro Itinga, no km 110,5 à direita; 

7. Entrando à direita no Bairro Itinga, você verá no final da avenida (300 metros) uma Igreja – 

Santuário Nossa Senhora dos Remédios – logo após o Santuário, (50 metros) você chegará ao 

portão da Fazenda Chaparral e verá as placas da Anthropos e da Universidade do Cavalo. 

 

Está perdido? Telefones para contato: (15) 3331-7777/ (15)3202-7866 / (15)3292-6633 / (15)98122-0129 
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Veja algumas fotos do local: 
 
 
 

 
        Entrada da Fazenda       Sede da ANTHROPOS       Universidade do Cavalo 

 
 

 
             Auditório                                         Vista da fazenda                    Alameda de mangueiras 

 

 
      Trabalho em grupo           Trabalho em grupo          Aula no auditório 
 


