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O Saber do Ser em Ação



Educação de

Pessoas para

Organizações

Para: 

De:
Educação

Corporativa

Semeando uma nova Educação 



Transformação

para evoluir

Para: 

De:
Adaptação

para sobreviver

Semeando uma nova Educação 
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Para: 

De:
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Semeando uma nova Educação 



Saber do Ser 

em Ação

Para: 

De:
Conhecimento

adquirido

Semeando uma nova Educação 



A ERA DA

CONSCIÊNCIA

Para: 

De:
Era do

Conhecimento

Semeando uma nova Educação 



TÀI é um hexagrama do I

Ching, a “ciência da China”

- como definiu Jung – e que

significa Paz, o nível de

consciência que surge

quando pessoas, grupos e

até nações passam a se

tratar com respeito e

compreensão, gerando

segurança e estabilidade.

Sobre a TÀI



Somos um grupo de

pessoas que acredita no

potencial humano e na

educação como processo

que cria ambiências

objetiva e subjetiva para

que essa potência evolua

e se expresse.

Somos nossa vocação.

Agimos com a coragem de

quem acredita e vive um

propósito conectado ao

desenvolvimento humano.

Quem Somos



"Nunca duvide

que um

pequeno grupo

de pessoas

conscientes e

engajadas

possa mudar o

mundo. De

fato, sempre

foi assim que

o mundo

mudou." 

- Margaret Mead -



+20 anos liderando projetos de transformação em

companhias globais como GE, IBM, Citibank, Whirlpool e

PwC.

Experiência de liderança multifuncional: finanças, auditoria

de sistemas, RH – treinamento e desenvolvimento,

operações comerciais, gestão de canais, excelência

operacional, produtividade e inovação.

Construção de vivências educacionais para fortalecimento

de equipes. 

Experiente em projetos de turn-around e spin-off nas

empresas GE Lighting/Current, GEPC e Mindray, cujas

performances foram reconhecidas globalmente por seus

HQs.

Expandindo escopo de atuação para instituições de ensino. 

Coaching de vida e transição de carreira.

Artista Marcial há +10 anos, praticante de Tai Chi Chuan e

co-líder (Simo) do núcleo Brooklin de Kung Fu, modalidade

Ving Tsun. 

Mestrado em Qualidade e Produtividade, 4 Pós-

graduações em Medicina Tradicional Chinesa,

Neurociência, Educação Transformadora e Psicologia do

Desenvolvimento e 3 Graduações em Administração,

Ciências Contábeis e TI.
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MARISE BARBOSA
Empreendedorismo

para Jovens

LUANA TREVISAN
Educação

Infantil

FERNANDO
TSUKUMO

(BUDA)
Ludólogo
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Design

AKIKO NISHIMOTO
Branding e
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Marketing

WASHINGTON
FONSECA

Mestre de Ving Tsun
e Produtor Áudio-

Visual

ROSANA
YAMASAKI

Tecnologia e
Inovação

Rede de Parceiros

ANA HORTA
Comunicação e 
Cultura Chinesa



Intervenções por meio de encontros

desenhados como vivências que

geram tanto o diálogo individual

reflexivo/criador bem como o diálogo

coletivo para a colaboração e

engajamento das pessoas.

Um diálogo autêntico em que há o

reconhecimento de si, do outro e do

outro em si, permitindo a escolha pelo

compromisso de colaborar com a

construção de um propósito comum. 

Esses diálogos podem se dar através

de sessões de coaching individuais e

coletivas ou atividades em grupo

customizadas de acordo com a

necessidade de desenvolvimento

humano apresentada pelo cliente.

O que oferecemos



Metodologias



Desenvolvimento Humano
através da Educação Marcial

“Tai Chi é uma filosofia sobre

Yin e Yang, sobre como você

encontra equilíbrio (...). Eu uso a

filosofia do Tai Chi nos

negócios: acalme-se, há

sempre uma saída. Mantenha-

se equilibrado e enquanto isso,

tente manter o negócio.

Competição é uma diversão

nos negócios e não um campo

de batalha onde o outro

precisa morrer para eu vencer.

Mesmo que o outro morra, eu

posso não vencer. Tai Chi tem

me dado muita inspiração.” 

Jack Ma 
Davos 2015 



O público em geral atribui

ao termo Kung Fu a

habilidades de combate. A

própria arte marcial tem seu

significado reduzido no

Ocidente. 

 

Kung Fu (功夫) literalmente

significa “Trabalho

Superior”, em que é

necessário tempo e esforço

para alcançar um nível de

excelência.

Sentido Amplo de
Kung Fu



Uma nova
abordagem de

Coaching

METODOLOGIA DE 
COACHING

ICI

INTELIGÊNCIA
SÓCIO-EMOCIONAL 

E ÉTICA
CORE STRENGTHS

SEEL
 

RESILIÊNCIA 
E COERÊNCIA

HEARTMATH
INSTITUTE EXPERIÊNCIA

CORPORATIVA



“Marcia combina extensas

habilidades corporativas e de

liderança, juntamente com um

profundo conhecimento sobre

como nossas emoções e

processos mentais afetam

nossas atitudes e

desempenho. Iniciei meu

processo de coaching com

Marcia sob a metodologia

HeartMath, e fiquei

positivamente surpreso ao

descobrir os efeitos práticos da

ciência da conexão Coração-

Cérebro no meu desempenho

profissional, melhorando

efetivamente a resiliência para

enfrentar situações de

pressão.”

Alexandre Pereira
Vice Presidente América Latina

SAP 

https://www.youtube.com/watch?v=rF7NqEXMcQU&t=62s


Márcia Kazue Miyamoto

marcia@tai.academy

+55 11 96232-1344

Obrigada
Para saber mais:

www.tai.academy

https://www.tai.academy/t%C3%A0i-empresas

