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CURSO PARA SUCESSORES 
 

MARÇO A NOVEMBRO DE 2013 
 
 
1. OBJETIVO: 
 

 O curso tem por objetivo preparar sucessores de empresas e 
organizações para que estejam aptos a assumir como dirigentes e 
enfrentar os desafios da competitividade que exige inovação e 
criatividade, gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros e 
materiais e outras habilidades; 

 O curso terá como metodologia o Mentorship ou "mentoria" que é um 
relacionamento pessoal de desenvolvimento em que uma pessoa mais 
experiente ajuda a orientar uma pessoa menos experiente. Contudo, a 
orientação é mais do que responder perguntas ocasionais ou prestação 
de ajuda. Trata-se de um relacionamento contínuo de aprendizagem, de 
diálogo e desafio.  

 
 
 
2. METODOLOGIA | ESTRATÉGIA: 
 

 O Curso para Sucessores terá a duração de nove (09) meses, de março a 
novembro de 2013 e constará de nove módulos sendo seis (06) 
presenciais; dois (02) à distância e um (01) no exterior (a ser decido pelo 
grupo, se interessar); 

 Os módulos presenciais em grupo e de mentoria (aconselhamento) 
individual terão a duração estipulada em cada módulo e serão 
realizados aos sábados na sede da Anthropos Consulting, na Fazenda 
Chaparral em Sorocaba, SP; 

 O número máximo de participantes será de 30 (trinta). Não há restrição 
de idade ou escolaridade, nem há exigência de pré-requisitos 
acadêmicos ou funcionais de experiência; 

 Haverá módulos em que o participante terá mentoria (aconselhamento) 
individual com o Professor Marins e módulos em que todos serão 
reunidos para troca de experiências; 

 O Professor Marins convidará especialistas de renome em várias áreas 
para participar no programa, tanto no aconselhamento individual como 
em grupo em suas áreas de especialização; 
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 O módulo no exterior deverá ser realizado em julho, a critério dos 
participantes, em uma universidade que está sendo analisada pelo Prof. 
Marins. Além do módulo na universidade estaremos visitando empresas 
e organizações do país; 

 Os módulos à distância 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 direito a participar de todos os programas da 
Anthropos Consulting e Anthropos Motivation & Success realizados 
durante o ano de 2013 sem custo adicional. 

 
 
 
3. PROGRAMA: 
 
 

 Módulo I – 09 DE MARÇO DE 2013 - SÁBADO 
o INÍCIO DO PROGRAMA – APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES – 

OPORTUNIDADE DE MENTORING INDIVIDUAL COM PROFESSOR 
MARINS 

o TEMAS:  
 OS DESAFIOS EMPRESARIAIS EM MERCADOS 

COMPETITIVOS; 
 SUCESSO ALICERÇADO EM VALORES; 

 Das 09:00 às 17:00 horas; 

 Presencial Fazenda Chaparral (todos os 
participantes); 

 

 Módulo II – 06 e 07 DE ABRIL DE 2013 – SÁBADO e DOMINGO 
o ACONSELHAMENTO (MENTORING) INDIVIDUAL AOS 

PARTICIPANTES 
 Definição e construção de um programa individual de 

desenvolvimento para cada participante de acordo com 
suas necessidades e aspirações; 

 Das 09:00 às 17:00 horas; 

 Presencial na Fazenda Chaparral com hora 
marcada individual; 

 

 Módulo III – 04 DE MAIO DE 2013 – SÁBADO 
o TEMAS:  

 GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL NA PRÁTICA; 
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  POLÍTICA DE CAIXA; 
 GESTÃO DE PATRIMÔNIO PESSOAL E DA EMPRESA; 

 Das 09:00 às 17:00 horas; 

 Presencial Fazenda Chaparral (todos os 
participantes); 

  

 Módulo IV – 01 DE JUNHO DE 2013 – SÁBADO 
o TEMAS:  

 COMUNICAÇÃO NA EMPRESA; 
 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS; 

 Das 09:00 às 12:00 horas; 

 À distância via internet com chat interativo. 
 
 

 Módulo V – 01 A 10 DE JULHO DE 2013 – UNIVERSIDADE NO EXTERIOR 
o TEMAS:  

 COMO EQUILIBRAR VIDA PESSOAL E VIDA PROFISSIONAL 
– TRABALHO E FAMÍLIA; 

 ACONSELHAMENTO (MENTORIA) INDIVIDUAL COM 
PROFESSOR MARINS; 

 VISITA A EMPRESAS; 
 

 Módulo VI – 03 DE AGOSTO DE 2013 – SÁBADO 
o TEMAS:  

 LIDERANÇA EFICAZ; 
 COMO TRABALHAR COM O COMPORTAMENTO DAS 

PESSOAS; 
 COMO DAR ORDENS E ORIENTAÇÕES DE FORMA EFICAZ; 
 DISCUSSÃO E APROFUNDAMENTO DA VIAGEM 

REALIZADA NO EXTERIOR; 

 Das 09:00 às 17:00 horas 

 Presencial na Fazenda Chaparral (todos os 
participantes); 

 
 

 Módulo VII – 14 DE SETEMBRO DE 2013 – SÁBADO 
o TEMAS:  

 COMO A CRIATIVIDADE E A INOVAÇÃO ACONTECEM EM 
NOSSO CÉREBRO; 

 CRIATIVIDADE E O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS; 
 COM CONSTRUIR TIMES CRIATIVOS EM NOSSAS 

EMPRESAS; 
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 À distância interativo via internet 

 Das 09:00 às 12:00 horas 
 

 MÓDULO VIII – 05 DE OUTUBRO DE 2013 – SÁBADO 
o ACONSELHAMENTO (MENTORING) INDIVIDUAL AOS 

PARTICIPANTES 
 Discussão do Plano de Desenvolvimento Pessoal de cada 

participante e orientação; 

 Das 09:00 às 17:00 horas 

 Presencial na Fazenda Chaparral com hora 
marcada individual. 

 

 MÓDULO IX – 09 DE NOVEMBRO DE 2013 – SÁBADO 
o ENCERRAMENTO E CONCLUSÃO; 
o DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA PARA ACOMPANHAMENTO 

POSTERIOR DOS PARTICIPANTES; 
o TEMAS BÁSICO: 

 SUCESSO ALICERÇADO EM VALORES; 
 A FORMAÇÃO PESSOAL E SUA IMPORTÂNCIA; 
 ONDE BUSCAR AJUDA NOS MOMENTOS DE 

DIFICULDADE; 
 A FORÇA DA MOTIVAÇÃO E O PODER DO ENTUSIASMO 

PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

 Das 09:00 às 17:00 horas 

 Presencial na Fazenda Chaparral (todos os 
participantes). 

 
4. INVESTIMENTO: 
 

 R$6.900,00 por participante; 
o Parcelado em cartão de crédito em seis vezes; 
o Nesse valor não está incluído o módulo no exterior. Os arranjos 

de viagem poderão ser feitos individualmente ou por agência 
indicada pela Anthropos; 

 O valor a ser pago para a Universidade do exterior será 
definido pela universidade e informado posteriormente 
para a decisão dos participantes; 

o Nesse valor estão incluídos: 
 Trabalho de aconselhamento individual (mentoria) do 

Professor Marins; 
 Material didático e de aprofundamento aos participantes 

como livros, DVDs, textos apostilados, etc. 
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 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; 
 Acesso aos programas interativos a distância via internet. 

 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 

 A universidade no exterior está sendo analisada em função daquela que 
melhor se enquadre aos objetivos do programa e que tenha experiência 
no trabalho com sucessores de empresas; 

o O módulo do exterior será discutido e definido em conjunto com 
os participantes e não será obrigatório; 

 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 composto de aconselhamento 
(mentoria) individual e em grupo enriquecerá a formação dos 
participantes de forma a torna-los mais aptos a enfrentar os desafios de 
gestão de suas empresas e organizações e competir num mercado 
global. 

 
 
 
 
 

 
        

Prof. Luiz Marins, Ph.D. 
       Anthropos Consulting 
       Julho, 2012. 
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- Anexo: Como chegar: Anthropos – Fazenda Chaparral – Universidade do Cavalo – Sorocaba, SP 

 

 

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: 23o 53’ 91,96’’ S - 47o 51’ 33,8’’ W 
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! 

ANTHROPOS 

CONSULTING 

Anthropos 

Consulting 
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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, 

após a placa azul; 

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. 

 

ATENÇÃO: 

 Se você vier do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, pegue a Rodovia Santos Dumont 

ao sair do aeroporto. Entre à direita na rodovia em direção a Indaiatuba, Salto, Itu, 

Sorocaba; 

 Siga em frente em frente em direção a Sorocaba; 

 Após passar o pedágio da Rodovia “Castellinho” – Senador José Ermírio de Moraes, siga 

as instruções a partir do número 3 desta folha. 

 

Está perdido?  

Telefones para contato: (15) 3331-7777/ (15)3202-7866 / (15)3292-6633 / (15)8122-0129 
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Dúvidas frequentes sobre o Curso para Sucessores: 

 
 
1. Qual a duração e metodologia do Programa?  

a) 09 (nove) meses – de março a novembro de 2013, sendo uma aula por mês; 

b) Constará de nove módulos sendo: 
a. Seis (06) presenciais;  
b. Dois (02) à distância; 
c. Um (01) no exterior;  

 

2. Como funciona na prática?  
a) Os participantes terão aulas teóricas e práticas com o Prof. Marins e com especialistas 

de renome de várias áreas que contribuirão com seu conhecimento e experiência, 
baseados em sua carreira pessoal e profissional; 

b) Através dos eventos online o aluno poderá acessar de qualquer computador que tenha 
acesso à internet com banda larga, o site da transmissão em ambiente privado, com 
seu login e senha; 

i. Os participantes poderão fazer perguntas por escrito (via chat) que serão 
vistas imediatamente por todos os participantes e respondidas pelo Prof. 
Marins durante a sessão de perguntas, respostas e debates, após a exposição 
de cada tema; 

 
3. Qual a idade mínima e nível de escolaridade para participar? 

a) Não há restrição de idade ou escolaridade, nem há exigência de pré-requisitos 
acadêmicos ou funcionais de experiência;  

 
4. O candidato passará por algum processo seletivo ou entrevista? 

a) Não. Todos os candidatos já estarão automaticamente inscritos no Programa; 
 
5. É preciso ter fluência em outro idioma? 

a) Não é necessário; 
 
6. O que os participantes receberão como material de apoio?  

a) Cada participante receberá, sem custo adicional, todo material didático e de 
aprofundamento (livros, DVDs, textos apostilados, etc.), além do material apoio; 

 
7. Qual o número máximo de participantes? 

a) O número máximo de participantes será de 30 (trinta); 
 
8. Como os alunos serão avaliados? 
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a) A avaliação será feita informalmente em cada módulo. Haverá um Relatório Final com 
a avaliação do consultor e recomendações para o participante e seus pais ou 
responsável em função de sua participação; 

 
9. Haverá reposição das aulas? 

a) Os encontros de aconselhamento individual (mentoria) serão pré-agendados, com hora 
marcada. O reagendamento, em caso de não comparecimento, estará sujeito à 
disponibilidade da agenda do Prof. Marins; 
 

10. Quanta custa para participar?  
a) O valor do investimento é de R$6.900,00 por participante;  

a. Parcelado em cartão de crédito em seis vezes;  

b. Nesse valor não está incluído o módulo no exterior. Os arranjos de viagem 
poderão ser feitos individualmente ou por agência indicada pela Anthropos;  

c. O valor a ser pago para a Universidade do exterior será definido pela 
universidade e informado posteriormente para a decisão dos participantes;  

d. Nesse valor estão incluídos:  
i. Trabalho de aconselhamento individual (mentoria) do Professor 

Marins;  
ii. Material didático e de aprofundamento aos participantes como 

livros, DVDs, textos apostilados, etc;  

iii. Alimentação nos módulos a serem realizados na sede da Anthropos 
– Fazenda Chaparral em Sorocaba, SP, a saber:  

iv. Cafés da manhã;  

v.  Almoços;  

vi. Coffee-breaks;  

vii. Cafés da tarde;  
viii. Acesso aos programas interativos à distância via internet; 

  
11. Como se inscrever? 

a) Para outras informações ou inscrições: diretoria@marins.com.br - (15)3331-7777/ 
(15)8122-0129; 
 

12. Qual o real benefício em participar desse Programa?  
a) Temos a certeza de que este curso composto de aulas e aconselhamento 

(mentoria) individual e em grupo enriquecerá a formação dos participantes de 
forma a torná-los aptos a enfrentar os desafios de gestão de suas empresas e 
organizações e competir num mercado global.  
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