
Informativo
NeuroTrainingLab

O NeuroTrainingLab é uma 
experiência interativa com 
base nas neurociências para 
desenvolver 
metacompetências de 
liderança.



As neurociências

ajudando
você a desenvolver
as suas

competências
de liderança.



O único NeuroTrainingLab do Brasil

O NeuroTrainingLab é uma experiência interativa que 
permite ao participante vivenciar cenários de situações 
realistas e críticas do seu contexto profissional, associando as 
observações realizadas às metacompetências de liderança. 

A metodologia de base neurocientífica, a tecnologia EQqualia 
e a observação das atividades neuro-cognitivas durante 
as sessões no NeuroTrainingLab oferecem um panorama 
multidimensional para os participantes sobre
o seu tipo de liderança. 

Por meio da coleta e triangulação de 
diferentes tipos de dados (auditivo, visual 
e neurofisiológico), realiza-se uma análise 
qualitativa e quantitativa, resultando em um 
feedback assertivo, feito pelos coaches 
da Nortus, que indicam com exatidão 
os pontos a serem desenvolvidos pelo 
participante.

O NeuroTrainingLab oferece uma 
experiência de desenvolvimento 

observável e mensurável das 
metacompetências de liderança em 
um cenário que simula a realidade.



Qual é a proposta do NeuroTrainingLab?

Possibilitar, por meio de uma experiência metacognitiva em um ambiente seguro, que o participante 
desenvolva as suas metacompetências de liderança e aumente o seu nível de autoconhecimento.

Quais metacompetências de liderança o NeuroTrainingLab verifica?

Analisando a performance do participante na interação com uma atriz, os observadores 
registram, fase a fase, a frequência das cinco metacompetências que se expressam durante a 
sessão. São elas:

Gestão de
informação 

Gestão das
emoções 

Gestão de
pessoas 

Gestão do
tempo 

Gestão de
mudanças 
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Quais os estilos de liderança que o 
NeuroTrainingLab pode identificar?

A partir dessa análise, é possível identificar qual
é o estilo de liderança do participante:

1. Ausência de liderança

2. Liderança diretiva 

3. Liderança inclusiva 

4. Liderança inspiracional



Quais são as indicações do NeuroTrainingLab?

• É altamente valioso para desenvolver as metacompetências de liderança, 
as habilidades de comunicação verbais e não verbais e a capacidade de 
gerenciar conflitos.

• Indicado para todos os níveis de desenvolvimento, de trainee a alta 
gerência. 

• Desenvolve e mensura soft skills por meio de feedback imediato. 

• Uma ferramenta para o coach mensurar o desenvolvimento e a 
efetividade do seu trabalho com o coachee. 

• Recurso para o cálculo de R.O.I. de programas de treinamento.

• Contribui com o melhor aproveitamento de ferramentas organizacionais, 
como avaliação de desempenho, desenvolvimento de competências e 
coaching.
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O que o NeuroTrainingLab proporciona?

• Aprendizagem experiencial fundamentada em processos perceptivos, 
cognitivos e comportamentais.

• Uma abordagem científica, observações feitas por especialistas e medições 
de atividades neuronais que permitem verificar o desenvolvimento do 
participante a partir de indicadores.

• O desenvolvimento da capacidade do participante de usar a lógica 
metacognitiva, com o objetivo de estimular o autodesenvolvimento e a 
adaptação. 

• O desenvolvimento da capacidade do participante ampliar a sua inteligência 
emocional, o que lhe permitirá reconhecer e regular as emoções em si 
mesmo e agir melhor diante das emoções dos outros.

• O desenvolvimento da capacidade do participante de colher dados e 
integrar informações de todas as partes do sistema.

• O desenvolvimento da capacidade do participante de gerar alternativas que 
satisfaçam todo o sistema e fechar acordos que sejam benéficos para todos. 

• O desenvolvimento da capacidade do participante de engajar as pessoas 
de modo inspiracional. 

• O desenvolvimento da capacidade do 
participante de planejar cronogramas 
e ações de forma coerente.

• O desenvolvimento da capacidade 
do participante de se adaptar e ser 
flexível frente às mudanças do dia a 
dia. 



Método científico 

O NeuroTrainingLab se embasa:

1. Nos princípios das neurociências e das neuro-aprendizagens, que lhe confere uma lógica 
singular na introdução dos conteúdos, na abordagem da comunicação e no feedback.

2. Nos valores dos indicadores neurofisiológicos capturados por um headset, tecnologia que 
é fruto de anos de pesquisas sobre o monitoramento eletrofisiológico (e.g. EEG).

3. Nas observações realizadas a partir da experiência interativa e nas reflexões coconstruídas 
pelo participante junto com um coach da Nortus.

Esta complexa abordagem permite contrastar a experiência do participante e a sua perspectiva 
sobre essa experiência com as percepções do coach. O feedback realizado nessa interação, 
juntamente com o relatório gerado a partir do conjunto de dados objetivos e observáveis, 
oferece ao participante um panorama das competências e dos pontos de desenvolvimento 
das suas capacidades de liderança.

Os dados produzidos indicam:

Metacompetências
de liderança 

Análise de capacidades 
socioemocionais por 

especialistas usando um painel 
de observação virtual.

Comportamento não verbal 
Expressões faciais, presença, 

nervosismo, proximidade, 
flexibilidade

Impacto emocional 
Autenticidade, claridade, 

espontaneidade, flexibilidade

Intensidade, conexão, 
confiança, solidez

Atividade cerebral (EEG) 
Carga de trabalho cognitiva, 

engajamento, insight, estresse
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Como funciona uma sessão no NeurotrainingLab

1 - Briefing - É realizado um 
briefing com o participante e, 
a partir disso, é escolhido o 

case mais adequado para ser 
simulado no NeuroTrainingLab, 

de acordo com quais 
competências precisam ser 

observadas em ação. 

4 - Feedback - O 
participante recebe o 
feedback do coach da 

Nortus.

5 - Pós-sessão - O participante 
recebe um relatório com 

as suas informações 
neurofisiológicas durante a 

interação, as recomendações 
de desenvolvimento dadas 

pelo coach e o vídeo da
sessão realizada.

2 - Interação - É realizada uma 
interação entre o participante e 
uma atriz, preparada para atuar 

com o case definido, em um 
ambiente seguro. A atuação é 

observada por dois profissionais 
que analisam o comportamento 
cerebral, a comunicação verbal 

e não verbal.

3 - Mindfulness -  Tem 
o  objetivo de organizar a 

química ativada no corpo do 
participante durante o exercício 

no NeuroTrainingLab.



Informações práticas sobre a sessão do NeuroTrainingLab

1 - Cada sessão tem duração de 1h 30min, aproximadamente. 

2 - O case trabalhado durante a sessão é escolhido mediante a necessidade de desenvolvimento 
das metacompetências do participante. 

3 - Participam da sessão quatro profissionais: dois observadores, uma atriz e um técnico.

• Função da atriz: Interagir com o participante, simulando cenários conflituosos do dia 
a dia profissional.  

• O que fazem os observadores: Ficam atentos às atividades dos indicadores 
neurofisiológicos e à comunicação verbal e não verbal.

• O que faz o técnico: Garante o bom funcionamento dos equipamentos e conexão 
com software EQualia.
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Profissionais envolvidos nas sessões do NeurotrainingLab

Luciana Sutti Martins
• Sócia executiva da Nortus
• Tem mais de 20 anos de experiência como 

gestora em diversos segmentos, tais como 
educação, farmacêutico, agronegócio e 
cosméticos

• Ex-executiva da área de Inovação da Natura, 
onde atuou por 11 anos 

• É especialista em Neurociências aplicada a 
liderança e coaching

• Atua no NeuroTrainingLab como observadora 
sênior

• É coach executiva e de carreira pelo ICI, com 
formação internacional reconhecida pelo ICF

• Estuda e pratica mindfulness desde 2004
• É médica veterinária de formação, com 

mestrado em Economia e doutorado em 
Bioestatística pela USP

Bruna Coden
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua nas Linhas de Desenvolvimento 
Organizacional, de Comunicação e de 
Linguagem da Nortus

• Profissional do NeuroTrainingLab Nortus - 
Brasil 

• Formação em Neurociências Aplicada à 
Liderança e Coaching - NELA PRO

• Integrante do Movimento NEOEDUCAR
• Graduada em História pela PUC-Campinas
• Possui duas Iniciações Científicas na área de 
Educação, uma das quais resultou em artigo 
publicado na revista Educação & Sociedade 

• Certificada em inglês pela Universidade 
de Cambridge (Certificate of Proficiency in 
English)

Cecília Gomes
• Atriz profissional, bailarina e jornalista 
formada pela PUC-Campinas.

• Como atriz e dramaturga, atua na Trupe 
Trapo Cia Artística desde 2014.

• Desde 1999, integrou o elenco de mais de 
15 espetáculos produzidos pelos diversos 
coletivos de dança e teatro dos quais 
participou (Cia. Tugudum, Laboratório do 
Ator, grupo Tri-Ciclo e grupo... e Grande 
Elenco de teatro).

• Participou como pesquisadora do grupo 
de criadores intérpretes com e sem 
deficiências Companhia de Arte Intrusa.

• Como profissional de comunicação, atua 
desde 2000 acumulando experiência 
em veículos de rádio, TV, assessoria de 
imprensa, redação de publicações impressas 
e comunicação em redes sociais.

Gustavo Fernandes
• Sócio-executivo da Nortus
• Profissional do NeuroTrainingLab Nortus
• Consultor de apoio para Comunicação e 
Marketing

• Especialista em inbound mkt
• Integrante do Movimento NEOEDUCAR
• Cursou Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda na UNIFRA e Universidade 
Federal de Santa Maria

• Formação em Gestão Contemporânea
• Neuroscience of leadership and coaching - 
IFTL e NORTUS

• Analista Quântico pela Quantum 
Assessment

Ph.D. Steven Poelmans
• Instrutor Internacional da Nortus
• Professor na Antwerp Management School, 
Antwerp University, Bélgica

• Parceiro-Diretor, WIO, WorkItOut, Espanha
• Professor Visitante, School of Business, UAI, 
Universidad Adolfo Ibañez, Chile

• Professor Visitante, MSB, Mediterranean 
School of Business, Tunísia

• Professor Visitante, UPC University of 
Applied Sciences, Peru

• Diretor acadêmico da NeuroLeadership 
Academy



Curiosidades!

 Os NeuroTrainingLab existem na Espanha, 
no Chile, no Peru e no Brasil. O próximo a ser 

inaugurado será na Bélgica.

 Os NeuroTrainingLab têm apoio científico 
na cátedra Neurosciences and Technology-enabled 

High Performance Organizations da Antwerp 
Management School da Universidade de Antwerp, 
na Bélgica, que é a primeira cátedra de seu gênero.
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Conheça mais algumas soluções
propostas pela Nortus

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br

O DEEP - Diagnóstico Estratégico e Estrutural de Produtividade é o único assessment que  
investiga a estrutura e o comportamento, produtivos ou contra-produtivos, de áreas ou de toda 
uma empresa.

O que é possível fazer com os resultados do DEEP?
• Identificar os pontos não visíveis que estão prejudicando a produtividade;
• Saber quais os pontos da estrutura precisam ser cuidados com urgência e quais necessitam 

de atenção a médio e longo prazo;
• Conhecer a melhor sequência de implementação das ações para melhoria da produtividade. 

Realize o diagnóstico e conheça os principais aspectos
que afetam a produtividade da sua organização.

Um diagnóstico detalhado que evidencia as principais 
lacunas da produtividade de uma organização.

Em 9 meses, a FGC desenvolve as capacidades técnicas e comportamentais essenciais para uma 
gestão mais efetiva.

A Formação está estruturada com:
• Módulos de conteúdos genuínos;
• Acompanhamento individual de um tutor;
• Assessment comportamental para estruturar e verificar o desenvolvimento do participante;
• Um conjunto completo de ferramentas que poderão ser aplicadas em qualquer contexto;
• Possibilidade de certificações internacionais;
• Atualizações anuais para participantes formados.

Faça parte da Formação que está revolucionando a forma de fazer gestão no Brasil.

Um modelo de gestão prático para lidar com os 
principais desafios do mundo contemporâneo.



O Pentágono é uma solução contemporânea, realizada em 5 dias, para líderes e organizações 
que desejam alcançar um novo nível de produtividade e prosperidade. 

Por meio de um conteúdo desenvolvido com as principais bases do comportamento humano, 
aprenda a:
• Tornar-se um exemplo inspirador para outras pessoas;
• Construir uma equipe engajada e preparada para lidar com os desafios do dia a dia;
• Compreender por que as pessoas fazem as coisas como fazem;
• Utilizar ferramentas para fazer gestão de pessoas, equipes e de conflitos.

Faça parte das mais de 2.000 pessoas que transformaram
os seus mindsets de liderança por meio desta abordagem.

Tenha mais informações sobre estas soluções ou sobre
a nossa consultoria no site www.nortus.com.br

Aprenda a realizar uma liderança 
inspiradora na prática.

O Maestria Pessoal é uma experiência de 5 dias de imersão para desenvolver as capacidades de 
ser aprendiz e mestre da sua própria vida. 

Esta experiência proporcionará:
• Compreender por que algumas coisas estão sempre se repetindo, quer seja nos relacionamentos, 

na carreira, na área financeira ou na saúde e saber como resolver estes ciclos;
• Saber organizar as principais áreas da vida - carreira, finanças, saúde, relacionamento íntimo 

e família - independentemente de quão desorganizadas elas estejam hoje;
• Direcionar a vida para a harmonia, abundância e para a evolução.

Encontre a maestria que existe em você. 

Maestria
Pessoal

Aprenda a construir com leveza e 
profundidade a vida que você quer viver.



Sobre a Nortus



A NORTUS é uma empresa OFCIAO. 
É uma Organização em Fluxo Contínuo de 

Informações Auto-Organizadoras.

Se em algum momento você quiser incluir, na sua forma de 
conquistar novos e melhores resultados, alguns ingredientes, 

como leveza, encontro do potencial único (individual e coletivo), 
alegria e saúde nas relações humanas, nós podemos criar, juntos,

a forma adequada para o seu momento organizacional. 

Nossa forma de ser

Você, sua organização e a Nortus

Re
su

lt
ad

os

Bem-estar e capacitação



Nos posicionamos para criar as condições mais exatas e 
saudáveis possíveis, em formato de soluções técnicas e 

comportamentais para que os nossos clientes - nossos parceiros 
de desenvolvimento - encontrem as melhores versões de si 

mesmos em cada novo contexto.

Olharemos, junto com você, a estrutura de produtividade técnica e comportamental da sua 
organização.

Depois que identifi camos o máximo de pontos possíveis, traçamos um mapa que mostra o 
que precisa ser feito e em que ordem. Informamos quais são os pontos normais, os pontos 
de alerta e quais são os pontos críticos. Com isso, podemos ter uma visão mais clara sobre o 
que precisa ser cuidado, em uma linha do tempo, para que haja o maior nível de efetividade 
possível.

Com um olhar minucioso e usando as nossas tecnologias de diagnóstico e análise, vamos 
mapear onde estão os pontos que podem estar causando resultados indesejáveis no seu 
planejamento.

Com este mapa nas mãos, também saberemos de quais soluções a Nortus poderá participar 
na sua empresa, e em quais soluções não poderemos atuar.

Comumente, impedimentos são identifi cados em alguns níveis na organização: na estrutura 
de produtividade, no conhecimento das pessoas sobre a estrutura que existe e no preparo 
delas para usarem a estrutura existente, sendo que este preparo pode ser técnico ou 
comportamental e, se for comportamental, pode ser especialista ou social.

Isso nos dá a segurança de que só estaremos com sua empresa se realmente formos ser 
úteis para o seu desenvolvimento.

Uma certeza você pode ter: no que pudermos fazer juntos, entregaremos a melhor Nortus 
que a sua empresa precisa.

Um bom início para a saúde 
produtiva da sua empresa

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br



A Nortus é organizada em fl uxos de informações limpas, e todos têm suas tarefas orientadas 
por esses fl uxos. Nossa forma de executar e coordenar é regida por este sistema, e a nossa 

gestão acontece por meio de encontros de gestão, nos quais se evidenciam, semanalmente, os 
indicadores de como estão sendo realizadas e concretizadas as entregas do dia a dia.

A Nortus OFCIAO está organizada de forma a incluir e respeitar o nível de desenvolvimento
dos seus integrantes para que possa crescer de forma exponencial e saudável.

Por isso, nosso desenho é mais ou menos assim:

Por que podemos contribuir de forma 
segura com sua organização?

E
CD
G

SAON

Para garantirmos que este sistema seja efetivo, nosso valor essencial é a coerência. 
Ou seja, precisamos viver internamente o que propomos para nossos clientes. 

Diante disso, a premissa básica para alguém pertencer à equipe da Nortus é o seu 
desenvolvimento como ser humano, cuidando sempre de três dimensões básicas: 

capacidade técnica, capacidade comportamental e capacidade social.

Aline Sirotto
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua na Linha de Desenvolvimento 
Organizacional e no Núcleo de Informações 
Auto-Organizadoras da Nortus

• Consultora e instrutora da Nortus
• Administradora de empresas formada pela 
PUC-Campinas

• MBA em Desenvolvimento Humano para 
Formação de Gestores pela FGV

• MBA em Assessoria Executiva
• MBA em Liderança e Gestão Organizacional 
- cursando - pela Franklin Covey

• Analista Quântica pela Quantum 
Assessment

• 10 anos de experiência como gestora de 
equipes, atuação como consultora de DHO 
e Operações Financeiras, sempre com foco 
no comportamento e desenvolvimento 
de pessoas, rotinas de RH, desenho 
organizacional, treinamento e apresentação 
em público, gestão de crédito e cobrança, e 
mensuração dos resultados

Cecília Gomes
• Atriz profi ssional, bailarina e jornalista 
formada pela PUC-Campinas

• Como atriz e dramaturga, atua na Trupe 
Trapo Cia Artística desde 2014

• Desde 1999, integrou o elenco de mais de 
15 espetáculos produzidos pelos diversos 
coletivos de dança e teatro dos quais 
participou (Cia. Tugudum, Laboratório do 
Ator, grupo Tri-Ciclo e grupo... e Grande 
Elenco de teatro)

• Participou como pesquisadora do grupo 
de criadores intérpretes com e sem 
defi ciências Companhia de Arte Intrusa

• Como profi ssional de comunicação, atua 
desde 2000 acumulando experiência 
em veículos de rádio, TV, assessoria de 
imprensa, redação de publicações impressas 
e comunicação em redes sociais

Angélica Valim
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua na Linha de Interação com Clientes

• Economista Formada pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas

• MBA em Assessoria Executiva
• Analista Quântica pela Quantum 
Assessment

Bruna Coden
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua nas Linhas de Desenvolvimento 
Organizacional, de Comunicação e de 
Linguagem da Nortus

• Profi ssional do NeuroTrainingLab Nortus - 
Brasil

• Formação em Neurociências Aplicada à 
Liderança e Coaching - NELA PRO

• Integrante do Movimento NEOEDUCAR
• Graduada em História pela PUC-Campinas
• Possui duas Iniciações Científi cas na área de 
Educação, uma das quais resultou em artigo 
publicado na revista Educação & Sociedade 

• Certifi cada em inglês pela Universidade 
de Cambridge (Certifi cate of Profi ciency in 
English)

Ana Geiss Lund
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua nas Linhas da FGC Formação em 
Gestão Contemporânea

• Tutora da Nortus
• Piloto de helicóptero formada na Escola 
Aeronáutica Civil do RS

• Personal e Professional Coach - SBC - 
Sociedade Brasileira de Coaching

• Estudou Administração de Empresas e 
Análises de Sistemas na UNISINOS

• Estudou informática na PUC
• Experiência em administração de empresas 
familiares e assessorias de desenvolvimento 
individual

• Analista Quântica pela Quantum 
Assessment

Ana Paula Lund Prass
• Consultora de apoio da Linha Conexões de 
Negócios da Nortus

• Estudante do curso de Administração de 
Empresas

• Experiência na área administrativa de 
pequenas empresas

• Artista musical, é cantora e instrumentalista
• Monitora de viagens na empresa Forma 
Turismo

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br
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atua nas Linhas da FGC Formação em 
Gestão Contemporânea

• Tutora da Nortus
• Piloto de helicóptero formada na Escola 
Aeronáutica Civil do RS

• Personal e Professional Coach - SBC - 
Sociedade Brasileira de Coaching

• Estudou Administração de Empresas e 
Análises de Sistemas na UNISINOS

• Estudou informática na PUC
• Experiência em administração de empresas 
familiares e assessorias de desenvolvimento 
individual

• Analista Quântica pela Quantum 
Assessment

Ana Paula Lund Prass
• Consultora de apoio da Linha Conexões de 
Negócios da Nortus

• Estudante do curso de Administração de 
Empresas

• Experiência na área administrativa de 
pequenas empresas

• Artista musical, é cantora e instrumentalista
• Monitora de viagens na empresa Forma 
Turismo

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br



Daniane Gambaroto
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, atua 
nas Linhas de Comunicação e MKT da Nortus

• Formada em jornalismo desde 2010 pela 
Universidade Metodista de Piracicaba

• Atuou no mercado imobiliário durante 9 anos
• Possui 4 anos de experiência como 
coordenadora de produção no setor de 
telecomunicações

• Passagem por agência de publicidade, onde 
atuou na produção de conteúdos

Eduardo Ribeiro
• Sócio-executivo da Nortus
• Consultor de Negócios da Nortus
• Psicanalista Clínico, formado pelo Centro 
de Estudos em Psicanálise Clinica (WCCA), 
com especialização em Acesso Direto ao 
Inconsciente e Individuação Junguiana

• Formação em Hipnose Moderna pela 
Sociedade Brasileira de PNL 

• Practitioner, Master e Trainer em 
Programação Neolinguística

• Analista Quântico pela Quantum 
Assessment

• MBA em Gestão Empresarial pela FGV com 
extensão na UCI (Califórnia – EUA) 

• Larga experiência em Liderança e Gestão 
de Pessoas

Gilberto de Souza
• Sócio-fundador da Nortus
• Consultor, assessor e instrutor da Nortus
• Orientador pessoal com foco em liderança 
e auto-liderança

• Administrador de empresas
• Executive Coach, com formação 
internacional pelo ICI - Integrated Coaching 
Institute

• Especialista em Emotologia, Emotopedia e 
Superinteligência - Cidade do Cérebro

• Cocriador do Modelo Metassistêmico® de 
Desenvolvimento Humano

• Master e trainer em Programação 
Neurolinguística

• Há mais de 15 anos, trabalha com 
desenvolvimento humano e organizacional, 
assessorando presidentes, CEOs e 
diretores de empresas nacionais e 
internacionais

Guilherme Lacerda
• Consultor de Desenvolvimento Interno, atua 
como Designer Gráfi co da Nortus 

• Designer Gráfi co especializado em 
Branding, Design Editorial e Embalagem

• Designer de interiores
• Mais de 12 anos de experiência na área de 
Design

Christie Ferreira
• Instrutora na Nortus
• Psicóloga
• Executive Coach e Life Coach, com 
formação internacional pelo ICI - Integrated 
Coaching Institute

• Professora no MBA de Liderança & Gestão 
Organizacional da FranklinCovey

• Facilitadora do Workshop Plenitude da 
Caminhos Vida Integral

• Sócia-fundadora da InteliGentes;
• Cursando a Formação das Novas 
Constelações Sistêmicas - Familiares e 
Organizacionais - Bert Hellinger

• Mestranda do curso de RH, Gestão do 
Conhecimento e Tecnologia Educacional da 
FUNIBER

• MBA em Gestão Estratégica de Pessoas 
pela FGV

• Especialização em Emotologia - 
Desenvolvimento do Potencial Humano pela 
Cidade do Cérebro

• Especialista em Gestão de Talentos, 
Carreira & Sucessão, Cultura 
Organizacional, Desenvolvimento de 
Lideranças e Equipes de Alta Performance, 
Gestão de Mudanças & Transformação e 
profi ssionalização de empresas familiares

• Capacitada e habilitada nos instrumentos 
de assessment focados em preferências 
comportamentais: Método Quantum e MBTI 
(step I e step II) e assessment Dinâmica da 
Espiral com foco em sistemas de valores 
individuais e condições de vida

• 15 anos de experiência profi ssional 
em gestão de RHs e DHO de grandes 
empresas, como grupo Iochpe-Maxion e 
grupo DPaschoal

Christizi Portela
• Sócia-executiva da Nortus 
• Jornalista formada em 2002 pela PUC-
Campinas

• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua nas Linhas de Comunicação e de 
Relacionamento da Nortus

• Ganhou o prêmio CPFL de imprensa e 
participou de vivências profi ssionais na BBC 
de Londres

• 15 anos de experiência em comunicação nos 
segmentos: rádio, TV, agência de marketing, 
comunicação digital, marketing de conteúdo 
e assessoria de imprensa

Juliana Taschetto
• Sócia-executiva da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua nas Linha do Administrativo-Financeiro 
da Nortus

• Bacharel em Ciências Contábeis - 
UFSM/2006

• MBA - Gestão de Negócios - Fames/2008
• MBA - Finanças, Auditoria e Controladoria 
- FGV/2015

• Cursou a Formação em Gestão 
Contemporânea - Nortus 2017

• Atuou no Financeiro da Unimed SM de 
2003 a 2013

Leila Ferreira
• Sócia-executiva da Nortus
• Tutora da Nortus
• Gestora de Recursos Humanos, formada 
pela UCS

• MBA em Assessoria Executiva
• Analista Quântica pela Quantum 
Assessment

• É Executive Coach e Life Coach com 
certifi cação internacional pelo ICI - 
Integrated Coaching Institute

• Personal e Professional Coach - SBC - 
Sociedade Brasileira de Coaching

• PNL Practitioner
• Estudou Psicologia na ULBRA
• Especialista em orientação pessoal e 

profi ssional, por meio de assessoria e Coaching
• 10 anos de experiência na área comercial, 
atuando com o desenvolvimento e gestão 
de pessoas; na supervisão de equipes e na 
construção de estratégias de vendas

Lineker Lima
• Consultor de Desenvolvimento Interno, atua 
na Linha de Produção Audiovisual da Nortus

• Instrutor de arte e cultura
• Professor de técnicas de cinema
• Editor de vídeos
• Animador Stop Motion

Luciana Sutti Martins
• Sócia executiva da Nortus
• Tem mais de 20 anos de experiência como 

gestora em diversos segmentos, tais como 
educação, farmacêutico, agronegócio e 
cosméticos

• Ex-executiva da área de Inovação da Natura, 
onde atuou por 11 anos

• É especialista em Neurociências aplicada a 
liderança e coaching

• Atua no NeuroTrainingLab como observadora 
sênior

• É coach executiva e de carreira pelo ICI, com 
formação internacional reconhecida pelo ICF.

• Estuda e pratica mindfulness desde 2004
• É médica veterinária de formação, com 

mestrado em Economia e doutorado em 
Bioestatística pela USP

Henri Machado Coden
• Sócio-executivo da Nortus
• Tutor da Nortus
• Formado em Filosofi a
• Personal e Professional Coach - SBC - 
Sociedade Brasileira de Coaching

• Estudou Física Médica 
• Têm 13 anos de experiência em 
desenvolvimento humano, com atuação em 
assessorias e Coaching

• Analista Quântico pela Quantum 
Assessment e Pós-Graduação em Pedagogia 
Empresarial e Educação Corporativa

Jonas Santos
• Sócio-executivo da Nortus 
• Consultor de Desenvolvimento Interno, 
atua na Linha de Conexões de Negócios da 
Nortus

• Integrante do Movimento NEOEDUCAR
• Gestor Contemporâneo pela NORTUS
•  Experiência nos setores bancários, 
varejista automotivo e terceiro setor nas 
áreas de Comunicação e Endomarketing, 
Assessoria Executiva, Desenvolvimento 
Humano e Organizacional e Treinamento e 
Desenvolvimento

• Formado em Administração pela PUC-
Campinas com a metodologia PBL (Problem 
Based Learning)

• Fellow da Academia Educar DPaschoal
• Capacitado em Design Thinking com foco 
em educação (Instituto EducaDigital), 
Negócios (Eureca), Responsabilidade Social 
(Inventta) e Serviços Públicos (Grupo Tellus)

• Analista de Treinamento formado pela 
Integração Escola de Negócios

• Especialista em Protagonismo Juvenil

Gustavo Fernandes
• Sócio-executivo da Nortus
• Profi ssional do NeuroTrainingLab Nortus
• Consultor de apoio para Comunicação e 
Marketing

• Especialista em inbound mkt
• Integrante do Movimento NEOEDUCAR
• Cursou Comunicação Social - Publicidade 
e Propaganda na UNIFRA e Universidade 
Federal de Santa Maria

• Formação em Gestão Contemporânea
• Neuroscience of leadership and coaching - 
IFTL e NORTUS

• Analista Quântico pela Quantum 
Assessment

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br
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Mirieli Colombo
• Sócia-executiva da Nortus
• Fonoaudióloga, especialista em voz, pós-
graduada em Dinâmica dos Grupos pela 
SBDG

• Consultora e instrutora da Nortus
• Master em Programação Neurolinguística
• Personal & Professional Coaching (SBC)
• Professora da pós- graduação em 
Ortodontia na disciplina Interrelação 
Fonoaudiológica e Ortodontia pela Funorte/
Soebras

• Comunicação Metassistêmica pelo CENEX
• Consultora de voz e vídeo da RBS TV 
Caxias

• Consultora de empresas, com ênfase na 
formação de líderes para a excelência da 
comunicação (dicção, oratória e postura), há 
20 anos

Pedro Castelani
• Sócio-executivo da Nortus
• Consultor de Desenvolvimento Interno, 
atua na Linha de Produção Audiovisual da 
Nortus

• Fotógrafo
• Cinegrafi sta
• Editor montador

Renato Valim
• Sócio-executivo da Nortus
• Consultor de Desenvolvimento Interno, atua 
nas Linhas de TI e Logística da Nortus

• Tutor técnico da plataforma virtual Nortus 
Educacional

• Economista formado pela PUC - Campinas
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios
• Técnico em contabilidade
• Experiência na área comercial como 
consultor e supervisor por 6 anos

• Instrutor em softwares técnicos de imagem 
/ 2d e 3D / Web designer/ Especializado 
em Moodle

• Atuou na área Administrativa por mais 10 
anos

Ph.D. Steven Poelmans
• Instrutor Internacional da Nortus
• Professor na Antwerp Management School, 
Antwerp University, Bélgica

• Parceiro-Diretor, WIO, WorkItOut, Espanha
• Professor Visitante, School of Business, UAI, 
Universidad Adolfo Ibañez, Chile

• Professor Visitante, MSB, Mediterranean 
School of Business, Tunísia

• Professor Visitante, UPC University of 
Applied Sciences, Peru

• Diretor acadêmico da NeuroLeadership 
Academy

Valdeci Maciel
• Sócio-executivo da Nortus
• Consultor de Desenvolvimento Interno, 
atua nas linhas de Desenvolvimento 
Organizacional e de Conexões de Negócios 
da Nortus

• Consultor e instrutor da Nortus
• Engenheiro formado pela UFSM
• Especialista em qualidade e produtividade
• MBA em Marketing e Vendas pela FGV - 
Fundação Getúlio Vargas

• Executive Coach, com formação 
internacional pelo ICI - Integrated Coaching 
Institute

• Idealizador da Academia de Excelência em 
Vendas

• Criador da MATRIZ DE VALOR 
COMERCIAL®

• Mais de 20 de anos de experiência em 
gestão e direção comercial

Mirian Machado Coden
• Sócia-fundadora da Nortus
• Consultora de Desenvolvimento Interno, 
atua na Linha de Desenvolvimento 
Organizacional e no Núcleo de Informações 
Auto-Organizadoras da Nortus

• Instrutora da Nortus
• Mestre em Educação pela Universidade 
Iberoamericana dos EUA

• Doutoranda em Educação pela Universidade 
Iberoamericana do México 

• Idealizadora do Movimento NEOEDUCAR
• Especialista em Pedagogia Empresarial e 
Educação Corporativa

• MBA em Assessoria Executiva
• Formada em Filosofi a pela UNISUL e 
estudou nos cursos de Engenharia Química, 
Ciências Contábeis e Matemática na UFSM

• Cocriadora do Modelo Metassistêmico® de 
Desenvolvimento Humano

• Conferencista nacional e internacional
• Assessorou mais de 9 mil pessoas no Brasil, 
Portugal, Espanha e Itália

• Mais de 15 anos de experiência com 
Desenvolvimento Humano

Nós somos uma equipe 
multidisciplinar, incansável em seu 

próprio desenvolvimento.

Pense na sua equipe produzindo: 
• Com menos tempo envolvido nas tarefas;
• Com retrabalho tendendo a zero;
• Com um olhar claro sobre os pontos cegos e sobre os 

impedimentos de crescimento;
• Com ganho de qualidade produtiva;
• Com aumento no nível de engajamento e desenvolvimento dos 

seus colaboradores;
• Com agilidade para resolver os problemas, e inclusão de 

melhorias instantâneas no sistema;
• Com senso genuíno de inteligência coletiva e sistêmica;
• Com aumento da capacidade coletiva para lidar com contextos 

complexos, caóticos e incertos;
• Com mais bem-estar individual e coletivo.

Podemos construir melhores resultados para outras organizações, 
passo a passo e de forma segura, porque usamos o

Modelo Metassistêmico® na criação das soluções que propomos.

O Modelo Metassistêmico® reproduz, de forma simples, a essência 
do comportamento do sistema de desenvolvimento humano.

Um modelo genuíno para tudo o que propomos

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br
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Ciências Contábeis e Matemática na UFSM

• Cocriadora do Modelo Metassistêmico® de 
Desenvolvimento Humano

• Conferencista nacional e internacional
• Assessorou mais de 9 mil pessoas no Brasil, 
Portugal, Espanha e Itália

• Mais de 15 anos de experiência com 
Desenvolvimento Humano

Nós somos uma equipe 
multidisciplinar, incansável em seu 

próprio desenvolvimento.

Pense na sua equipe produzindo: 
• Com menos tempo envolvido nas tarefas;
• Com retrabalho tendendo a zero;
• Com um olhar claro sobre os pontos cegos e sobre os 

impedimentos de crescimento;
• Com ganho de qualidade produtiva;
• Com aumento no nível de engajamento e desenvolvimento dos 

seus colaboradores;
• Com agilidade para resolver os problemas, e inclusão de 

melhorias instantâneas no sistema;
• Com senso genuíno de inteligência coletiva e sistêmica;
• Com aumento da capacidade coletiva para lidar com contextos 

complexos, caóticos e incertos;
• Com mais bem-estar individual e coletivo.

Podemos construir melhores resultados para outras organizações, 
passo a passo e de forma segura, porque usamos o

Modelo Metassistêmico® na criação das soluções que propomos.

O Modelo Metassistêmico® reproduz, de forma simples, a essência 
do comportamento do sistema de desenvolvimento humano.

Um modelo genuíno para tudo o que propomos

Conheça mais sobre a Nortus em www.nortus.com.br



O ser humano como indivíduo biológico é 
representante de uma espécie animal e, neste aspecto, 
possui um funcionamento pré-determinado pelo 
processo evolutivo, regido por princípios físicos, 
químicos e biológicos que precisam ser respeitados 
para que a vida aconteça de forma satisfatória. O ser 
humano, portanto, possui características animais, e 
também processa as informações de acordo com essas 
características.

O ser humano como eu cultural surge da 
interação com o meio social. Esse eu se constrói pelo 
que aprende na convivência com os demais em seu 
entorno. O eu cultural não é único, sendo moldado 
por diversos espectos coletivos, e seu comportamento 
é condicionado por comportamentos cultivados pelo 
grupo do qual faz parte. Associado a isso, o eu cultural 
incorpora, ainda, o comportamento-base do eu 
biológico.

A partir daqui, você pode mergulhar um pouco mais 
profundamente no pano de fundo que infl uencia o 

comportamento e a evolução humana.

O Modelo Metassistêmico® considera o ser humano 
como agente em quatro grandes sistemas de informação.

O ser humano como indivíduo atômico é regido 
pelas leis da física, e está sujeito aos princípios universais 
naturais. Composto por partículas, o ser humano 
interage com tudo de forma sistêmica e está sob a 
regência das leis que regem todas as demais coisas 
que existem. Separa-se o indivíduo atômico do indivíduo 
biológico por uma questão conceitual, mas ambos 
possuem a mesma origem, já que são partes de um 
mesmo sistema.

O ser humano como indivíduo consciente é 
aquele que compreende a si mesmo e o seu 
funcionamento — a integralidade dinâmica dos quatro 
macro-aspectos (atômico, biológico, cultural e 
consciência) — e age conscientemente, reunindo as 
experiências que vive com as informações criadas 
pelo produto da sua evolução total como ser individual, 
coletivo e universal simultaneamente.

O que cada pessoa é, 
produto da convivência 

social.

A particularidade individual, que 
cada ser humano possui, como 
representante único da espécie 

humana. Regido pelo desenvolvimento 
da espécie humana, independe do 

querer humano.

O indivíduo atômico é 
regido pelas leis da física, e 
está sujeito aos princípios 

universais naturais.

EU
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INDIVÍDUO C

ONSC
IE

N
TEIN

DIVÍDUO ATÔMICO
Compreende a si mesmo como a 

integralidade dinâmica dos quatro 
macro-aspectos (atômico, biológico, 

cultural e consciência).

O Modelo Metassistêmico®, que considera estes 
quatro macro-aspectos e estrutura o desenvolvimento 
mental, emocional e empresarial, para que pessoas e 
organizações avancem em seu desenvolvimento, de 

forma consciente, sem a necessidade de crises.

MM
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O Modelo Metassistêmico, considerando os 
macro aspectos citados acima, considera que o ser 
humano precisa se estruturar de forma a seguir o 
princípio de continuidade da vida. A primeira estruturação 
se dá no nível biológico. Considerando este ponto de 
partida — e considerando que, biologicamente, o corpo 
esteja devidamente nutrido e protegido —, o eu cultural, 
ao interagir socialmente e aprender com essas interações, 
pode ser o complicador ou o facilitador para a 
continuidade da vida.

De acordo com os pensamentos e comportamentos 
cultivados pelo indivíduo, fi cam determinados tanto os 
processos químicos do corpo biológico quanto o sistema 
de comportamentos externos que o indivíduo terá. Se 
os pensamentos gerados são tóxicos, a química a ser 
processada pelo indivíduo biológico será tóxica. Quanto 
mais pensamentos e emoções tóxicos são produzidos 
pelo eu cultural, mais o eu biológico se organiza, para 
processar essa toxidade, ao invés de se mobilizar para 
viver ainda melhor.

Como o eu cultural está ligado intrinsicamente 
ao indivíduo biológico, as suas bases de pensamentos 
e emoções estão alicerçadas nas memórias básicas 
sobre dor e prazer. Considerando o processamento 
físico-químico natural do sistema humano e analisando 

Somos muito gratos 
pela sua atenção e pela 
oportunidade de tê-lo 
em nossa jornada de 

desenvolvimento.

a forma que gera os pensamentos e emoções, todo o 
aparato fi siológico acaba sendo usado, em grande parte, 
para atender a manutenção de um sistema biologicamente 
mais primitivo. 

O Modelo Metassistêmico organiza informações 
de forma a entregar para o eu cultural uma visão distinta 
sobre como a interação social pode ocorrer, 
compreendendo as emoções do cérebro primitivo e 
ultrapassando a barreira dos comportamentos instintivos 
de ataque, defesa ou fuga que ainda alicerçam os 
sentimentos humanos. O Modelo Metassistêmico 
propõe o desenvolvimento de novas estruturas sociais 
e individuais que sirvam de base para que um novo 
desenvolvimento cognitivo coletivo seja possível, e para 
que o ser humano possa encontrar um novo estado de 
ser particular e social.

Do Modelo Metassistêmico surgiu a TCM - 
Tecnologia Comportamental Metassistêmica, que é um 
conjunto de técnicas, teorias e métodos associados 
que intenta desenvolver o sistema individual para que 
novos aprendizados sejam possíveis e novos 
comportamentos e resultados possam ser concretizados. 
Esta é a tecnologia, aperfeiçoada por 10 anos de 
experiência, que empregamos em tudo o que propomos 
como solução para nossos clientes.

Seja bem-vindo ao jeito Nortus de ser!



A sua

liderança
pelos olhos das
neurociências.
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