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QUEM SOMOS

Fundada em 2011, a R122 é 
uma companhia que oferece 
soluções de desenvolvimento 
voltadas à transformação de 
indivíduos e organizações.

Buscamos excelência no que fazemos. Temos o compromisso de conhecer e aplicar métodos de 
desenvolvimento baseados em ciência e cumprir com os padrões éticos e de qualidade da International
Coach Federation (ICF), principal associação de coaching do mundo, bem como com as melhores práticas 
internacionais de treinamento e desenvolvimento.



NOSSA 
ESSÊNCIA É
COMPOSTA DE:

VISÃO
Ser referência global no 
desenvolvimento e transformação de 
organizações e pessoas, bem como 
na consolidação de líderes equipados, 
integrais, verdadeiros e 
transformadores.

MISSÃO
Por meio da Verdade, Ciência e 
Coaching, facilitar o desenvolvimento
e a transformação de líderes, 
organizações e pessoas que
transformam seus próprios contextos.

VALORES
Verdade, parceria, transformação, 
confiança, desenvolvimento contínuo, 
ciência e avanço.



PILARES R122

Nossas metodologias são criadas com base em 
reconhecidos padrões internacionais e nossos 
processos são fundamentados em pilares essenciais. 

TRANSFORMAÇÃO

COACHING NEUROCIÊNCIA

VERDADE



Nossos produtos são contratados tanto por companhias
como por pessoas físicas. Na parceria com companhias, 
trabalhamos com organizações de tamanhos e 
nacionalidades distintas. Alguns de nossos clientes 
corporativos desde 2011:

NOSSOS CLIENTES

Bristol-Myers Squibb B2W

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Grupo Boticário

Editora Trip

Senior Sistemas

Somos Educação

Cescon Barrieu Advogados

Vetor Brasil Votorantim Cimentos

DHL

GrandVision by Fototica

Soulphia

Oath (Yahoo e Aol)

Suzano



RESULTADOS NPS
NET PROMOTER SCORE

R122: Desde janeiro de 2016
NPS: 84
86% promotores: notas 9 e 10
12% neutros: notas 7 e 8
2% detratores: até nota 6

Net Promoter Score - Ferramenta 
de satisfação de
clientes desenvolvida por Fred 
Reichheld, Bain & Company, and
Satmetrix.



SOLUÇÕES R122

• 1-Day Coaching
• Coaching de Equipes
• Coaching Executivo
• Coaching de Liderança
• Coaching Pessoal
• Roda de Coaching

FACILITAÇÃO

• Capacitação de Mentores
• Treinamento 4 Fases da Liderança
• Treinamento Comunicação que 

Transforma
• Workshops e Palestras

EDUCAÇÃO

• Career Planning
• F.A.P.
• Mentoring
• Mentor Coaching / Supervisão

DIRECIONAMENTO

• C4WomenMULHERES



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

1-DAY COACHING

DESCRIÇÃO
Programa de coaching que oferece aos colaboradores um espaço neutro, seguro e 
confidencial para que avancem com seus objetivos dentro da organização. O coach
essencialmente ajuda pessoas a pensarem melhor, agirem com propósito e 
alcançarem resultados efetivos e relevantes.

PÚBLICO
Organizações que queiram potencializar seus resultados por meio do coaching e 
oferecer aos colaborares:
• Facilitação em momentos de tomada de decisão.
• Apoio em seu desenvolvimento profissional.
• Suporte para criação de planos de ação, com o objetivo de atingir metas.

FORMATO
A organização contrata pelo menos 1 dia de um coach da R122, por mês, e escolhe 
como quer utilizar essas horas em reuniões de coaching individuais para até 7 
colaboradores por dia contratado.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

COACHING EQUIPES

DESCRIÇÃO
Programa para equipes que precisam atingir metas únicas e específicas. 

PÚBLICO
• Equipes de mesma área.
• Equipes multifuncionais.

FORMATO
• 12 reuniões quinzenais presenciais com equipe.
• Reuniões virtuais de coaching individual – com equipe e/ou líder, conforme 

contratado com companhia. 
• Utilização de Personality ID®. 
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees



FACIL ITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

COACHING EXECUTIVO

DESCRIÇÃO
Programa de desenvolvimento individual de habilidades/competências e/ou obtenção 
de metas específicas contratados por corporações. 

PÚBLICO
Executivos/colaboradores de companhias que sejam direcionados a um programa de 
desenvolvimento/potencialização por seus contratantes. 

FORMATO
• 1ª etapa: 12 reuniões de coaching.
• 2ª etapa: extensão e/ou manutenção.
• Aplicação de análises de percepção externa (ROE com stakeholders). 
• Opção de aplicação de assessment individual – Career Direct® ou Personality ID®. 
• Opção alternativa – término sem prazo definido. 
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

COACHING DE LIDERANÇA

DESCRIÇÃO
Programa de desenvolvimento de liderança em qualquer estágio.  

PÚBLICO
• Indivíduos já em cargos de liderança que desejem potencializar seu 

desenvolvimento.
• Indivíduos que precisem alavancar seu desenvolvimento para próximos passos.

FORMATO
• Processo de 9 a 18 meses.
• Fases iniciais de autoconhecimento e gerenciamento de questões que impactam 

direta ou indiretamente a liderança.
• Escolha de 10 competências dentre 22 elencadas, para foco de desenvolvimento 

contínuo.
• Possibilidade de aplicação de análises de percepção externa (ROE com 

stakeholders) para competências. 
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

COACHING PESSOAL

DESCRIÇÃO
Programa de desenvolvimento individual de habilidades/competências e/ou obtenção 
de metas específicas contratados por pessoa física. 

PÚBLICO
Indivíduos que desejem desenvolver habilidades ou obter metas específicas.

FORMATO
• 12 reuniões de coaching.
• Possibilidade de extensão e/ou manutenção.
• Opção de aplicação de assessment individual – Career Direct® ou Personality ID®. 
• Opção alternativa – término sem prazo definido.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

RODA DE COACHING

DESCRIÇÃO
Uma roda de discussão em grupo sobre temas específicos, contratado por 
corporações, para troca de conhecimentos e insights entre os participantes e avanço 
de cada um em direção a seus objetivos individuais. 

PÚBLICO
Indicado para líderes e gestores.

FORMATO
• Uma conversa presencial composta por etapas de discussão e planos de ação. 
• Acompanhamento virtual para checagem de avanços. 
• Quantidade de conversas conforme demanda.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees
•



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO DE PRATELEIRA

CAPACITAÇÃO
• Mentores

PALESTRAS
• 4 Fases da Liderança
• Liderança Feminina
• Princípios da Liderança Neuroeficaz

TREINAMENTOS
• 4 Fases da Liderança
• Comunicação que Transforma

WORKSHOPS
• Competências
• Diferenças (PID)
• O novo Líder

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

CAPACITAÇÃO DE MENTORES

DESCRIÇÃO
É importante que o líder saiba como orientar e direcionar a equipe, mas que o faça de 
maneira estruturada, aumentando os resultados e a efetividade. Muitos levam um 
tempo desnecessário para chegar às melhores práticas de mentoria e essa 
capacitação auxiliará no encurtamento da curva de aprendizado. 

Nessa capacitação o foco principal é o líder, mas também há uma parte de orientação 
a mentorados. 

PÚBLICO
Grupo de indivíduos ou corporações que desejem incrementar a capacitação de seus 
líderes.

FORMATO
• 5h presenciais + 3h virtuais para mentores (com espaços quinzenais)
• 1,5h presencial ou virtual para mentorados
• Até 30 participantes para mentores
• Até 30 participantes para mentorados
• Entrega de apostilas com exercícios autodirigidos
• Certificado emitido para os mentores
• Possibilidade de supervisão individual de mentoria



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

PALESTRA 4 FASES DA LIDERANÇA
PALESTRA INTERATIVA

DESCRIÇÃO
Palestra interativa para líderes para desenvolvimento de competências de 
coaching, formatado com base em metodologia de reconhecido padrão 
internacional, como representante da Coaching4Today’s Leaders – EUA (C4TL).

PÚBLICO
Grupo de indivíduos que busquem incrementar sua liderança. 

FORMATO
• Até 30 pessoas
• 5h de palestra presencial
• Material de suporte com exercícios individuais pós-palestra
• Utilização de 8 blocos de construção e aplicação ao contexto da liderança
• Análises de casos, uso de andragogia e explicação de conceitos.



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

PALESTRA PRINCÍPIOS DA 
LIDERANÇA NEUROEFICAZ

DESCRIÇÃO
Conhecer sobre o cérebro e o impacto que ele tem sobre nossa produtividade, 
tanto intelectual como emocional, é fundamental para qualquer líder. Nesta 
palestra o líder conhecerá melhor sobre o funcionamento do seu cérebro e o que 
pode fazer para otimizar suas funções. 

Baseado na teoria científica mais atual que integra ciência e gestão, com reflexões 
pessoais por meio dos exercícios propostos.

PÚBLICO
Líderes que queiram incrementar seu conhecimento neurocientífico para 
incorporar a sua autogestão, bem como gestão de pessoas.

FORMATO
• Até 30 pessoas
• 3,5 horas
• Palestra interativa, com perguntas e compartilhamentos



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

TREINAMENTO 4 FASES DA LIDERANÇA
DESCRIÇÃO 
Uma das maiores deficiências de novos líderes é saber amadurecer a equipe para 
chegar aos mais altos níveis de produtividade e, para isso, é necessário um conjunto de 
competências totalmente novas que precisam desenvolver. 

A R122, como representante da Coaching4Today’s Leaders – EUA (C4TL), desenvolveu 
o Treinamento 4 Fases da Liderança, que prepara o líder para o quarto e mais maduro 
estágio de seu desenvolvimento, trazendo competências de coaching com base em 
metodologia de reconhecido padrão internacional. 

PÚBLICO
Grupo de indivíduos que busquem incrementar sua liderança. 

FORMATO
• Até 24 participantes.
• 16h de treinamento presencial.
• 2 ou 3 meses de reuniões virtuais quinzenais de 1h para checagem de avanço e 

novos conceitos (4 ou 6 reuniões).
• Reuniões pontuais de coaching para aprofundamento das competências.
• Certificado de 8h reconhecido pela International Coach Federation, emitido pela 

C4TL.
• Certificado de 20h ou 22h emitido pela R122.
• Uso de conceitos neurocientíficos e abordagem andragógica.
• Opção alternativa: palestra interativa de até 5h.



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

TREINAMENTO COMUNICAÇÃO
QUE TRANSFORMA
DESCRIÇÃO
A comunicação interpessoal é um tema de extrema relevância em qualquer contexto, 
sendo que, dentro das organizações, ela chega a impactar até o ponto de retorno para 
investidores. 

O treinamento trata de todo fluxo da comunicação desde o momento de sua geração 
até sua recepção, com todos os aspectos de forma e conteúdo, passando por 
inteligência emocional e conceitos neurocientíficos. Ao final, a organização poderá 
também gerar planos em equipe.

PÚBLICO
Indivíduos e organizações que desejam melhorar sua produtividade, clima e 
resultados por meio da comunicação interpessoal.

FORMATO
• 7h presenciais + 2h virtuais (com intervalos quinzenais)
• Teoria, exercícios, vivencial
• Até 30 participantes
• Emissão de certificado



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

WORKSHOP DIFERENÇAS

DESCRIÇÃO
O Workshop Diferenças tem como propósito mapear as diferenças e semelhanças 
entre os membros de uma equipe a partir da utilização do PID® (que usa o DISC 
como base), bem como explorar tais aspectos por meio de discussões e análises de 
caso, a fim de gerar maior sinergia e produtividade entre os membros. Ao final, a 
equipe cria planos de ação baseados nos aprendizados e exercícios para serem 
desenvolvidos coletivamente, sendo que a R122 conduz duas conferências virtuais 
para acompanhamento dos primeiros passos nessa direção, maximizando o potencial 
de aprendizado e avanço.

PÚBLICO
Equipes que busquem gerar mais sinergia e produtividade.

FORMATO
• Testes e devolutivas individuais online
• 4-5h presenciais + 2h virtuais (com intervalos quinzenais)
• Teoria, exercícios, vivencial
• Até 30 participantes
• Emissão de certificado



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

WORKSHOPS E PALESTRAS 
CUSTOMIZADOS

DESCRIÇÃO
Workshops e Palestras sobre assuntos diversos e que podem ser ajustados conforme 
a demanda da corporação.

PÚBLICO
Conforme demanda e assunto (alinhamento com a área de Recursos Humanos, 
Sócios ou área demandante) 

FORMATO
• Em média de 1h a 4h, podendo variar conforme demanda. 
• Workshops envolvem ferramentas e discussões.
• Quantidade do público conforme demanda e assunto.



DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122



DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122

CAREER PLANNING

DESCRIÇÃO
O Programa individual de Planejamento de Carreira visa trabalhar de forma 
personalizada os principais pilares para que o profissional consiga alcançar seus 
objetivos profissionais. 

PÚBLICO
• Pessoas que queiram se preparar melhor para processos seletivos.
• Profissionais que estejam em dúvidas sobre como se capacitar para o seu 

próximo passo de carreira.
• Pessoas que sentem-se insatisfeitas com o trabalho atual e querem encontrar 

realização profissional.

FORMATO
Definição de Objetivos para o Programa.
Escolha e aprofundamento dos pilares a serem trabalhados:
• Pilar 1: Definição do Planejamento Estratégico de Carreira - objetivos profissionais 

e estratégias.
• Pilar 2: Autoconhecimento e Decisões - descobertas sobre habilidades, visão de 

futuro, propósito, valores (Aplicação de Assessment Individual – Career Direct® ou 
Personality ID®, com devolutiva).

• Pilar 3: Preparação para processos seletivos - Role Play de entrevista, com 
feedback e orientações.

Reuniões de acompanhamento e atualizações do plano. 



DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122

F.A.P.
FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE PERFIL

CAREER DIRECT® 
• É uma ferramenta de análise de perfil que considera componentes como 

personalidade, interesses, habilidades e valores. 
• Pode ser usado como instrumento para identificação de forças e pontos a 

desenvolver em uma pessoa, para que planos de ação, focados no 
desenvolvimento, sejam criados. 

PERSONALITY I.D.®
• Pessoas que queiram se preparar melhor para processos seletivos.
• Profissionais que estejam em dúvidas sobre como se capacitar para o seu 

próximo passo de carreira.
• Pessoas que sentem-se insatisfeitas com o trabalho atual e querem encontrar 

realização profissional.



DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122

MENTORING

DESCRIÇÃO
Programa de desenvolvimento individual de habilidades/competências e/ou obtenção 
de metas específicas, baseado nas experiências pessoais e profissionais do Mentor, 
que orienta e direciona o cliente.

PÚBLICO
• Quaisquer indivíduos que desejem ingressar num programa de 

desenvolvimento/obtenção de metas e que possuam a expectativa de trabalhar 
com um orientador/direcionador.

• Executivos/colaboradores de companhias que sejam direcionados a um programa 
de desenvolvimento/potencialização por seus contratantes e cujo perfil/momento 
requeira orientações e direcionamentos. 

FORMATO
• 12 reuniões de mentoring.
• Possibilidade de extensão e/ou manutenção.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para mentees



MULHERES
SOLUÇÕES R122



MULHERES
SOLUÇÕES R122

C4WOMEN
DESCRIÇÃO
Programa de coaching em grupo para “empowerment” de mulheres.

PÚBLICO
Grupos de mulheres

FORMATO
• Virtual
• Reuniões de coaching individuais
• Opção: projetos finais específicos
• 10 temas que podem ser trabalhados total ou parcialmente:

Identidade, Propósito e Valores
Bem Estar
Gestão de Tempo
Relacionamentos
Inteligência Emocional
Inteligência Financeira
Liderança
Carreira
Empreendedorismo
Futuro
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NOSSA EQUIPE

PCC/ICF
SÃO PAULO | ALPHAVILLE

PCC/ICF
SÃO PAULO | GUARULHOS

ALINE
FREITAS

ACC/ICF
SÃO PAULO | ALPHAVILLE

MARCOS
CAMARGO

PCC/ICF
SÃO PAULO | SÃO PAULO 

PATRÍCIA
SCHUINDT

PCC/ICF
SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO

GRAZIELA
TEIXEIRA

SÃO PAULO | GUARULHOS

CLAUDIO
GOTO

JULIANA DE
LACERDA CAMARGO

SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO

MARCELO 
TEIXEIRA

SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO

LARA
CAPUA



JULIANA DE LACERDA CAMARGO
Professional Certified Coach (ICF)
Profissional de Desenvolvimento / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | ALPHAVILLE

NOSSA
EQUIPE

Mais de 20 anos de experiência profissional com pessoas, gestão e liderança. Sócia fundadora da R122,
atuando como Profissional de Desenvolvimento, Trainer e Palestrante. Managing Partner do capítulo Brasil
da Coaching4Today’s Leaders (C4TL – EUA). Faculty e Mentora da mesma instituição. Colunista em
liderança e desenvolvimento na Vero Alphaville. Credenciada pela International Coach Federation (PCC/ICF).
Certificada por: Integrated Coaching Institute (ICI), Coaching4Today’s Leaders (C4TL - EUA),
NeuroLeadership Institute (NLI), MBTI, Career Direct e Personality ID. Com extensão em Coaching de Times
e Executivo pelo NLI, além de extensão em Neuropsicologia pela PUC/SP. Autora do livro Avançando para o
Alvo (2017) e Comunicação que Transforma (2019) – Willëm Books. Consolidada experiência em processos
de desenvolvimento com executivos e líderes de companhias e organizações de portes e nacionalidades
distintas, além de negócios familiares, bem como treinamentos, workshops e palestras relacionados a
desenvolvimento humano, liderança, neurociências e comunicação.

Antes de fundar a R122 foi Sócia da GNext Talent Search, onde trabalhou em diagnósticos, avaliações,
recrutamento e seleção de gestores com alto potencial de desenvolvimento para companhias nacionais e
multinacionais, além de liderar, por quatro anos, a prática de mapeamento e recrutamento dos alunos de
MBA das principais escolas de negócio do mundo. Iniciou carreira como Advogada Consultiva no Tozzini,
Freire, Teixeira e Silva Advogados. Graduada em Direito pela PUC/SP, com cursos de especialização. Fala
inglês fluente e se comunica em espanhol.



ALINE FREITAS
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | GUARULHOS

Sócia e Coach da R122. Credenciada pela International Coach Federation (PCC/ICF), certificada pelo
Integrated Coaching Institute (ICI), bem como em Neurocoaching pelo NeuroLeadership Institute (NLI) e pela
Coaching4Today’s Leaders (C4TL - EUA). Certificada pelo Career Direct e Personality ID. Faculty e Mentora
da C4TL (Brasil).

Tem mais de 10 anos de experiência na área de Recursos Humanos, atuando como Consultora de
Recrutamento e Seleção, Executive Coach e Career Coach, tendo trabalhado em empresa multinacional de
Telecomunicações e depois em Consultoria como Senior Associate. Formada em Administração de
Empresas. Fala inglês intermediário.

NOSSA
EQUIPE



PATRÍCIA KÜHL SCHUINDT
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | SÃO PAULO 

Sócia e Coach da R122. Credenciada pela International Coach Federation (PCC/ICF). Graduada em
Psicologia pela Unesp, certificada em Coaching pelo NeuroLeadership Institute (NLI) e pela
Coaching4Today’s Leaders (C4TL - EUA), bem como Consultora do instrumento de avaliação Career Direct
e Personality ID. Atua como Coach, principalmente em processos de Carreira, Liderança e Executivo.
Ministra Treinamentos, Palestras e Workshops sobre liderança, carreira e outros temas de desenvolvimento
de pessoas. Também é Faculty no curso de formação em Coaching na C4TL no Brasil e escreveu o e-book
"Saia do Piloto Automático - crie um novo caminho em direção aos seus objetivos".

Iniciou sua carreira realizando projetos de treinamento, diagnóstico organizacional e recrutamento e
seleção, na Humanus - empresa Júnior da Unesp de Assis, onde também exerceu a função de
Presidente. Logo após a graduação, trabalhou com recrutamento, seleção e avaliação de pessoas na
GNext, para posições em diversos segmentos do mercado e áreas de atuação, com foco no perfil high
potential e nível de média gerência.

NOSSA
EQUIPE



GRAZIELA MOTTA TEIXEIRA
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO

Sócia da R122 na unidade de Ribeirão Preto. Coach credenciada pela International Coach Federation (PCC),
certificada em Neurocoaching pelo NeuroLearship Institute (NLI), e pela Coaching4Today’s Leaders (C4TL -
EUA). Consultora certificada pelo Career Direct e Personality ID. Faculty e Mentora da C4TL (Brasil). Desde
2012 também atua como Trainer, desenvolvendo equipes de liderança, vendas e atendimento.

Trabalhou em empresas como TAM – Linhas Aéreas e Tecmedd Editora e Distribuidora – atual Editora Novo
Conceito, como Gerente de RH e Supervisora Comercial. Co-Fundadora do Just - Juventude que Salva e
Transforma. Formada em Administração de Empresas. Possui inglês avançado.

NOSSA
EQUIPE



MARCOS CAMARGO
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

Sócio e Coach da R122. Credenciado pela International Coach Federation (ACC/ICF). Certificado pelo
Professional Coach Training da Coaching4Todays’ Leaders, (C4TL – EUA). É formado em Liderança pelo
MCWE, em San Diego, Cal, tem Certificado em Liderança Avançada pelo Haggai Institute, é Consultor
credenciado pelo Career Direct e Personality ID. Faculty da C4TL (Brasil).

Presidente da DP Tranforma, ONG com foco no resgate de jovens por meio do esporte, por meio da qual foi
orador na 49ª Assembléia da OEA (2019). Vice Presidente e Diretor de Finanças da International Coach
Federation São Paulo – 2019/2020. Formado em Telecomunicações pela Oral Roberts University, Tulsa,
Oklahoma, com especialidade na produção de vídeos, foi profissional na área de mídia e trabalhou
extensivamente em vários países da América do Sul e Europa; tendo sido produtor de Mídia no Board of
Education, em Norwalk, Connecticut e professor convidado do Florida Christian University, em Orlando,
Flórida. Foi também Diretor Executivo da CCP Produções, em São Paulo.

É sócio fundador da Willëm Books e Managing Partner do Coaching4Today’s Leaders – Brazil Chapter. É
intérprete, com inglês fluente, e palestrante, presidindo um trabalho sem fins lucrativos em Alphaville,
SP.Como coach, trabalha com clientes na Inglaterra, Estados Unidos e vários Estados do Brasil, com maior
foco em executivos, empresários e lideranças de organizações sem fins lucrativos.

SÃO PAULO | ALPHAVILLE

NOSSA
EQUIPE



CLAUDIO GOTO
Mentor / Trainer / Palestrante

Sócio e Mentor da R122. Certificado pelo Professional Coach Training da Coaching4Todays’ Leaders, (C4TL
– EUA) e certificado pelo Integrated Coaching Institute (ICI), com certificação em Mentoria pela Fundação
Getúlio Vargas.

Atua como Diretor de Negócios em multinacional do segmento automotivo, tendo atuado em várias funções
na organização, inclusive com passagem por dois anos na matriz europeia. Dentro desta empresa tem
trabalhado por 18 anos, além de um ano e meio em multinacional japonesa como Gerente Sênior de
Engenharia e Planejamento Estratégico, com principal responsabilidade para desenvolver um plano
estratégico de crescimento da empresa e em empresa nacional de grande porte com foco em crescimento
da empresa como Gerente Geral na área de Desenvolvimento de Negócios.

Como Mentor, trabalha com clientes no Brasil e in-company na empresa atual, com maior foco em
executivos, empresários e lideranças de diversas áreas. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, com
MBA pela FGV. Tem inglês fluente, alemão avançado, espanhol e japonês em nível básico.
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MARCELO TEIXEIRA
Mentor / Trainer / Palestrante

Sócio e Mentor da R122. Certificado pelo Professional Coach Training da Coaching4Todays’ Leaders, (C4TL
– EUA). Atualmente cursa o MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC.

Executivo com mais de 18 anos de experiência em gestão comercial, administrativa, equipes, expansão,
marketing e planejamento. É Head de Varejo e Franquias em multinacional do segmento óptico. Seu
trabalho de mentoria tem sido desenvolvido com redes de varejistas do ramo ótico e calçadista em todo o
Brasil, e também está destinado a executivos, empresários e lideranças de diversas áreas.

É palestrante nas áreas de liderança, gestão e empreendedorismo. Fundador e líder sênior de uma
instituição social. Graduado em Marketing e com pós em Administração de Empresas.
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LARA CAPUA
Coach / Trainer

Sócia e Coach da R122, na unidade de Ribeirão Preto. Certificada como Professional Coach Training nível
ACTP pela Coaching4Today's Leaders (ICF- C4TL- EUA). Faculty Assistant da C4TL (Brasil). Atua com
processos de desenvolvimento e treinamentos para transformação de pessoas e equipes, bem como para
profissionais liberais.

Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, trabalhou como Consultora Tributária na
multinacional KPMG e depois como Consultora de Vendas e Desenvolvimento de Imagem em importantes
marcas do segmento de vestuário. Possui inglês intermediário.
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