
ProjetoArgonautas

Por que?

Porque o novo contexto exige que se aprenda a
reconhecer o fluxo e onde há energia disponível.

Porque se relacionar em situações difíceis e manter-‐se
no seu centro é fundamental no trabalho e na vida.

Porque desaprendemos a ver fora da moldura oferecida,
e isto nos limita.

Porque reaprender a definir a própria rota é
fundamental.

Porque é preciso saber navegar no desconhecido.

Porque traduzir a aprendizagem disponível em todas as
experiências é a competência mais valorizada no

mercado hoje.

Porque precisamos trabalhar melhor juntos.

Porque precisamos despertar energias adormecidas em
nós

Porque podemos ajudar tudo isto a acontecer.

Porque num cenário VUCA, de complexidade e fluxo, são
necessárias traduções mais claras.

Porque o mar renova, energiza e desperta.
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Embarcamos no
mesmo porto, mas ao
desembarcar, nada
mais será como antes

Te chamamos para uma jornada
transformadora, onde cada um e
cada grupo poderá superar limites
que lhes são desconhecidos,
identificar e dissolver suas
dificuldades, das quais nem mesmo
tem consciência.

É um programa potente para
transformar pessoas e times e torná-‐
los mais fortes, prontos para
lidar com a realidade e irem
mais longe, simplesmente por
lidarem com um mundo novo
de uma forma nova.
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Podemos sempre mais. As limitações começam no nosso olhar, que nos
impede de ver. Depois nas relações, que gerenciamos mal e de forma que
nos desgastam e desengajam. Por fim, não sabemos perceber nossos
próprios comportamentos e completamos uma realidade onde não somos
tudo o que podemos ser.

Você pode fazer mais, ser mais, influenciar mais e ser uma pessoa e um líder
mais livre e mais potente.

O mundo está mudando muito, e a maioria falha em vivenciar as
mudanças no grau de profundidade e consciência necessários,
apenas por não estarem dispostos a uma nova aprendizagem.

Em todas as mitologias, o mar tem o poder de trazer à tona os mais temidos
monstros da profundeza, e ao enfrentá-‐los, abre-‐se o caminho para jornadas
praticamente sem limites. Nosso programa foca no uso desta experiência
para mudar radicalmente a capacidade de cada participante de ver e lidar
com os desafios do seu dia-‐a-‐dia. É uma jornada de auto conhecimento e
desenvolvimento, endereçada de forma lúdica, verdadeira e forte. Você terá
contato com grande volume de percepções e informações.

Numa travessia, não
importa onde chegamos,
mas quem chegamos
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O que?
O Programa

Integrar e compor a tripulação de um veleiro 45 pés
Aprender sobre o mar, o barco e a navegação

Sobre si mesmo.

Compor a equipe, traçar a rota e navegar
Completar a travessia, subir a âncora, descer a âncora

fazer a comida, comer a bordo, pernoitar a bordo. Viver a
bordo. Ser a bordo.

Transpor as dificuldades. Superar as barreiras
Lidar com a equipe, com os conflitos, com os encontros.

Ajustar velas e navegar o vento
Observar e ver. Reagir ao que vier

Tomar decisões
Organizar-‐se. Reorganizar-‐se

Descobrir-‐se. Redescobrir-‐se

Uma travessia acompanhada de dois profissionais
prontos a tornarem esta experiência um programa

de reflexão, aprendizagem e desenvolvimento
intenso.

A experiência é estruturada em ciclos de experiência
e aprendizagem através da metodologia das Grupos

Operativos e dos Espirais de Aprendizagem.

.
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PRÓXIMA SAÍDA:

07 E 08 DE ABRIL

Saída: Ubatuba

Valor: R$ 2.600,00
por partcipante

Atenção: São apenas 05 vagas!
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Marcio Svartman é consultor organizacional e
sócio da Corall Consultoria. Coach e terapeuta,
dedica-‐se a levar pessoas e organizações a serem
o melhor que podem ser.

Pesquisador das relações humanas e do trabalho,
com foco em processos de mudança, liderança e
cultura, é formado em Administração de
Empresas e em Comunicação e Marketing, pós
graduado em psicanálise e Mestre em Psicologia,
sendo personagem constante em discussões

sobre as novas configurações do trabalho e estruturas organizacionais, em
programas de desenvolvimento de líderes, artigos, palestras e cursos em
diferentes MBA.
Foi Diretor do Grupo Inner, fundador e Diretor da Elos Comunicação e da
Satyawork Desenvolvimento Organizacional.

Autor dos livros “Você Pra Mim é Problema Seu!”, “Caminhos Para Uma
Psicanálise Organizacional” e "A Encruzilhada", é colunista do Blog da Revista
EXAME e é membro do Institute of Noetic Sciences e Conselheiro do Instituto
Fazendo História.
Professor na antiga arte do Jiu Jitsu Budokan, Mestre em Aikido e acupunturista,
está à frente do Satya Dojo, um espaço de estudo e prática do crescimento, da
cura e do fortalecimento através do Aikido, da Meditação e do estudo de
sabedorias antigas.
Marcio também é instrutor de Mergulho, Socorrista e Mergulhador de Resgate,
velejador amador, esteve junto com Matias a bordo do Bravo na travessia do
Pacífico Sul, quando sofreram um naufrágio e conseguiram resgatar o barco. É
apaixonado pelo mar e por ampliar a possibilidade de aprendizagem em todas as
experiências.

Matias Eli é um homem do mar. Acostumado a tempestades e calmarias
e sem medo de lidar com mares bravios, acabou assumindo altos cargos
no mercado financeiro.

Argentino, vive no Brasil há mais de trinta anos, e nutre uma incansável
necessidade de estar livre e ser capaz de ir e vir, cruzando mares se for
necessário.
Formado em Administração de Empresas afirma que começou sua
atuação no Mercado apenas para poder comprar o seu barco, o Bravo,
com o qual coleciona feitos como inúmeras regatas, travessias e uma
volta ao mundo. Ocupava a presidência de um banco australiano no
Brasil quando transformou a crise mundial em uma decisão de soltar
amarras e cruzar o globo.

Como executivo está
acostumado a lidar com grandes
equipes e clientes em diferentes
cenários, e foi assim que ficou
evidente o quanto a experiência
no mar pode ajudar a tomar
decisões melhores e enxergar
caminhos novos para grandes
desafios.

Na busca de compartilhar suas
aprendizagens e levar pessoas e
criarem as suas próprias, Matias
escreveu o livro ”Bravo 0810”, e
criou junto com Svartman o
Projeto Argonautas.


