
WORKSHOP ABEP / ASBPM: CONSTELAÇÕES SISTEMICAS APLICADAS AO MARKETING  

 

A ABEP realizará junto com a ASBPM o Workshop Constelações Sistêmicas aplicadas ao 

Marketing, nos dias 30/11 e 01/12 de 2015.  Os facilitadores serão Regina Borowski e Almir 

Nahas, especialistas em Constelações Sistêmicas.  

O workshop abordará: 

 Como as Dinâmicas Sistêmicas podem trazer novos insights e recomendações para 

ampliar, enriquecer, refinar e aprofundar os resultados obtidos através das ferramentas 

tradicionais de Pesquisa de Mercado. 

 Como esta Metodologia surpreendente, derivada da Psicologia, pode ajudar seus clientes a 

melhor definir os objetivos de um projeto de Pesquisa. 

 Possibilidades de aplicação da Fenomenologia Sistêmica no Marketing e no Branding. 

A aplicação do Marketing Sistêmico pelo e para os profissionais da área pode se dar de 

diversas formas.  Trata-se de uma ciência dos relacionamentos, válida para relações 

humanas, e organizacionais de maneira geral, uma vez que toda relação constitui um sistema 

ou se constitui dentro de um.   

Objetivos: 

1º Apresentação Expositiva e Teórica 

- Origem das leis sistêmicas e o método das constelações familiares, na abordagem 

desenvolvida por Bert Hellinger, 

- Aplicação do método de Bert Hellinger em empresas e organizações segundo seus 

seguidores Klaus Grochowiak e Joachim Castella 

- Aplicação  das leis sistêmicas a serviço do Marketing e do Branding segundo seu seguidor 

Jan Jacob Stam 

2º Exercícios Práticos e Vivenciais 

- Participantes serão convidados a experimentar através de exercícios práticos o que são as 

leis sistêmicas  

 - Testar possíveis resultados de uma decisão e encontrar a solução mais efetiva para um 

determinado questionamento em marketing  

- Utilização de questões levadas pelos participantes para servirem de base para exercícios 

práticos.* 

* Os exercícios e debates poderão ocorrer sem a identificação da marca respeitando-se a 

ética do relacionamento entre fornecedor e cliente. 

Regina Borowski 

Professora, trabalha em Pesquisa de Mercado há mais de 20 anos. Trabalhou na Research 

International, GfK Indicator, Ideiafix, entre outras.  

É especialista em Relações Institucionais e é formada em Constelações Organizacionais. 



 

Almir Nahas 

Jornalista, trabalha em Pesquisa de Mercado há 19 anos.  

Formado em Constelações Familiares e Organizacionais. Desde 2009 ministra curso de 

formação em Constelações.  

 

Valores  

Filiados ABEP e ASBPM:  R$ 250,00 

Não filiados ABEP e ASBPM  R$ 500,00 

Empresa amiga ASBPM: R$ 200,00 

Filiados ABA: R$ 450,00 

Estudantes: 250,00 

Inscreva-se! Envie um email para cursos@abep.org  
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