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Quem Somos?

Treinamento para Empresas com
cavalos ABRE   //

Somos uma equipe de humanos e
cavalos comprometidos em

desenvolver equipes, líderes e empresas     

A ABRE é uma organização formada
por especialistas engajados e
atuantes na área das Intervenções
Assistidas com Equinos.  Temos mais
de 15 anos de experiência nos
Serviços Assistidos com Equinos e
somos consultores da Horses for the
Corporate World no Brasil.
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https://www.horsesforthecorporateworld.com/


 São gregários e socialmente
muito parecidos com humanos

Porque cavalo?

Treinamento para empresas com
cavalos

ABRE //

Você conseguiria ser indiferente
a uma manda de cavalos?

    

 Se comunicam e estabelecem
relação

 Tem papéis definidos no grupo,
personalidades e humores
distintos

 Cavalos tem grande
importância histórica na
sociedade

Seja pelo tamanho, força ou presença os cavalos geram
naturalmente impacto e admiração. Estar com eles permite
vivenciar desafios e garante maior engajamento dos participantes
no treinamento, potencializando os resultados. 
Trabalhar com cavalos dá a oportunidade de criar metáforas para
enfrentar os desafios e as situações adversas e vivenciadas no
nosso dia a dia profissional.
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Treinamento corporativo com cavalos ABRE //

Metodologia

O treinamento corporativo com cavalos é uma metodologia
inovadora e poderosa baseada na aprendizagem experiencial.
O trabalho é realizado com cavalos em liberdade e não tem
montaria. As atividades são direcionadas para retratar os
desafios das equipes e líderes.
Os participantes são convidados a testar, aprender e
aprimorar habilidades aplicáveis no dia a dia profissional.

Aprender com a experiência
    

As atividades são personalizadas
com os temas definidos pela
empresa ou pela equipe.

Liderança 

Comunicação 

Teambuilding

Integração

Gestão de conflitos

Relações interpessoais
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Provavelmente muitos da sua
equipe nunca participaram de
uma atividade com cavalos, ou
até mesmo nunca estiveram com
eles. 
Em uma experiência totalmente
nova são criadas oportunidades
para experimentar o sucesso, as
dificuldades, aventuras, assumir
riscos ou sentimentos de
incerteza. Por ser uma
construção real do que está
sendo vivenciado, as atividades
não podem ser totalmente
previstas. 

 

Treinamento para empresas com
cavalos ABRE / /

A equipe de mediadores facilitam o processo e atividades com
perguntas que proporcionam insights e novas perspectivas.
Elaboramos um plano de ação, definimos estratégias para alcançar
os objetivos. 
O treinamento experiencial exige da sua equipe:

Criatividade
Autoliderança
Adaptação
Colaboração
Assumir riscos

Aprendizagem experiencial inclui a possibilidade de aprender com as

consequências naturais do que se está sendo vivenciado, estar disponível

para  (re) criar estratégias sempre que necessário.
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Somos consultoras e representantes da Horses for the
Corporate World no Brasil que é líder mundial em treinamentos
corporativos com cavalos. Há mais de 20 anos no mercado
aplicando esta metodologia e formando profissionais pelo
mundo.

Nosso compromisso é oferecer um treinamento centrado  no
objetivo e necessidade da equipe e empresa. Não temos a
intenção de ensinar como domar cavalos, montaria ou qualquer
outro tipo de atividade de manejo de cavalos. 

Treinamento corporativo com cavalos ABRE //

Nosso diferencial
Estamos focado na sua

equipe e empresa
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Empresas que já passaram por essa experiência:



O treinamento

Treinamento para empresas com
cavalos ABRE / /

1 etapa
Breafing - em uma reunião on-line, Juntos, decidiremos o
modelo e as necessidades com representante(s) da empresa:
Definição do tema  
Quantidade de colaboradores 
Carga horária - mínimo 5 horas para no máximo 12
colaboradores

2 etapa

Envio do cronograma das atividades e orientações.

Vamos levar a sua equipe ao
seguinte nível

    

Orçamento e validação 
Agendamento do treinamento

3 etapa
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Contatos

Treinamento para empresas com
cavalos ABRE / /

Localização:
Estamos em Atibaia/SP - Haras Policastro
Consulte outras opções

Mídias Sociais:
Linkedin
Instagram

Telefones:

(11) 98727-8365 Lilian Chateau
(11) 96773-3874 Giulia Policastro

Site e e-mail:
www.abreoficial.org
abre@abre.in
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https://goo.gl/maps/qP6nrQMUDSSrA4Ah8
https://www.linkedin.com/company/abre-servi%C3%A7os-assistidos-com-equinos-ltda/
https://www.instagram.com/abre_corporativo/
https://www.abreoficial.org/

