Emerson Weslei Dias
Consultor

Emerson W. Dias é consultor e professor universitário, escritor com 5 livros publicados e colunista. Mestre em
Administração, MBA Internacional em Gestão Estratégica de Pessoas, Bacharel em Ciências Contábeis e
especializações em psicologia. Antes da carreira acadêmica, ocupou cargos executivos em empresas como
Carrefour e Siemens.

Mariana Portela
Consultora

Mariana iniciou seu trabalho com Recursos Humanos em 2006, trabalhando com mitologia grega e Cultura
Organizacional.
Foi especialista em Treinamento comportamental durante os anos de 2007 e 2008.
Atua com desenvolvimento de pessoas focado em ferramentas desde 2008.
É Certificadora dos instrumentos MBTI®, Birkman®, TMP®, TKI™, EQ-i® 2.0 e Firo-B®.
Produtora de conteúdos sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano. Além de ministrar as formações, é
responsável por diagnósticos de pessoas e organizações que queiram acelerar e potencializar suas habilidades.
Faz análise identitária de empresas, ao alinhar a missão, visão e valores.
Atua no desenvolvimento e aplicação de habilidades em autoconhecimento, desenho de palestras e workshops
relacionados à gestão de pessoas, avaliação e prospecção de colaboradores e empresas, bem como
orientação, planejamento e aconselhamento de carreira. Executa a build-up, revisão e tradução dos materiais
relacionados com as ferramentas em que tem perícia.
Formada em Psicologia, com especialização em Fenomenologia Existencial e Psicodrama pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2005, PUC-SP). Pós-graduada em Cultura e Comunicação pela
Universidade de Lisboa (2009).

Alessandra Oliveira
Consultora

Atua no desenvolvimento e aplicação de habilidades em autoconhecimento; desenho de palestras e workshops
relacionados à gestão de pessoas; avaliação e diagnóstico de profissionais e empresas; orientação,
planejamento e aconselhamento de carreira; coordenação de projetos em geral. Seu currículo profissional inclui
projetos de Assessment Center, Avaliação por competências, Avaliação 360°, Coaching, treinamentos
comportamentais e consultoria. Já atendeu empresas de vários segmentos, dentre elas: Anglo American, Caixa
Econômica, Previ, Grupo Águas do Brasil, Universidade Petrobras, BR Distribuidora, Sul América, Michelin,
Ipiranga, Oi, Vigban, Queiroz Galvão, Transpetro, etc.
Graduada em Psicologia pela Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH) com MBA em Gestão de
Pessoas pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Certificada para aplicação nos instrumentos EQ-i 2.0® –
Inteligência Emocional – avaliação de inteligência emocional; Team Management Profile - TMP® - análise perfil
de equipe e impacto no desempenho; TKI™ (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument™) – estilos de gestão
de conflitos e negociação; Myers-Briggs Type Indicator – MBTI® Step I™ e II™ - identificação de preferências
pessoais; possui a Formação em NeuroCoaching pela metodologia da RCS – Results Coach System®, baseada
nos princípios da neurociência e Certificação nos Fundamentos da Neurociência pela Neuroleadership Group.
Atualmente atua como Qualificadora no Instrumento MBTI® Step I™ e II™.

Katia Gaspar
Consultora

Experiência em Liderança Organizacional/Negócios.
Mais de 15 anos de experiência como empresária no varejo, tendo desenvolvido habilidades de
empreendedorismo, tais como: liderança, capacidade de assumir risco, criatividade e persistência diária para
realizar projetos e assumir riscos calculados.
Experiência em Consultoria: Coach, Mentora e Trainer.
Experiência superior à 7 anos como coach, credenciada Professional Coach Certified pela Internacional Coach
Federation. Atua principalmente em processos de desenvolvimento pessoal e organizacional junto á
empresários, executivos e profissionais liberais.
Ampla vivência em processos de gestão de negócios e carreiras, e no desenvolvimento das competências intraempreendedoras tais como: liderança, relacionamentos profissionais, negociação e inteligência emocional e
social. Principais clientes: Imerys, Itau, Transpetro, GRAAC, Salesforce, Votorantim entre outros. Trainer pelo
Neuroleadership Group – NLI Brasil nos cursos de certificação em coaching e mentora de coaches.
Ciências Contábeis – PUC-SP
Especialista em Neurociência e Comportamento Humano- Faculdade Santa Casa de São Paulo
Formação em Neurocoaching® - Results Coaching Systems Brasil (Neuroleadership Group) (120 horas
treinamento)
Qualificada nos Instrumentos: MBTI®, Method BIRKMAN®, TKI – Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument e
EQ-i 2.0®.

Silvia Rodrigues
Consultora

Coach, Consultora, Facilitadora, Mentora e Trainer.
Bacharel em Administração com pós graduação em Gestão de Pessoas e especialização em Dinâmica dos
Grupos pela SBDG e Orientação Profissional pelo Sedes. Facilitadora de Processos de Justiça
Restaurativa/Círculos de Conflito. Habilitada nas ferramentas de assessment Birkman® (carreira), MBTI® Step
I™ e II™, TPM™ (equipes) EQ-i 2.0® (Inteligência Emocional). Atuou como gestora organizacional durante 15
anos em empresas nacionais de médio e grande porte, nas áreas da Saúde, Educação e Serviços. Especializouse em Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças. Atuou como Docente Universitária na Graduação e MBA
na área de Gestão de Pessoas e como educadora social em Instituições voltadas para inserção social de jovens
em situação de vulnerabilidade. Trainer atuante na formação de coaches no Neurolearship Institute desde 2011
que tem como base de sua metodologia as descobertas mais recentes da neurociência.
Coach ACC – Associate Certified Coach pela International Coach Federation – ICF, atua como coach de
Liderança, Carreira e Times há 10 anos. Possui mais de 2000 horas de experiência em coaching individual,
grupos e times.
Co-Fundadora da Lid Lab People Leading People que tem como principal foco o desenvolvimento de jovens
líderes.
Co- Fundadora da PDFC – Programa de Desenvolvimento e Formação de Consultores.

