Movimentos
Essenciais
Claudia Boatti tem experiência profissional
diversificada, depois de ter liderado por doze anos
uma empresa no ramo editorial, tendo sido muito
bem sucedida, rumou para a área saúde, onde
aprofundou seu conhecimento em abordagens de
desenvolvimento pessoal e espiritual, através da
filosofia do Pathwork e nas Constelações Sistêmicas,
sendo hoje uma das lideranças no assunto. O
despertar para a criação de um novo negócio veio
novamente para Claudia, mas agora com toda
a consciência desenvolvida, não poderia ser um
serviço nos modelos tradicionais de mercado.
A Nômade foi convidada para contribuir em um
processo de design de serviço e branding, cocriando junto com Claudia a proposta que ganhou
o nome de Movimentos Essenciais. Nossa jornada
começou em Buenos Aires no apartamento de
Claudia Boatti, em uma entrevista de imersão a
respeito dos entendimentos da empreendedora
sobre a vida e suas intenções e sonhos com os
Movimentos Essenciais. A primeira fase do trabalho
foi o entendimento sensível da singularidade do
projeto em gestação. Foram feitas entrevistas com
participantes dos grupos que Claudia coordena, bem
como um processo ativo de observação. O resultado
da imersão gerou orientações de briefing para
desenvolvimento da Identidade Visual e definiu os
eixos estratégicos do serviço. Ao longo de 3 meses,
permeados de muito pesquisa, discussões e projeção
de cenários, chegamos ao entendimento da proposta
de valor e funcionamento dos Movimentos Essenciais
orientado para o impacto que se propõe a gerar.
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Movimientos Esenciales
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De la conciencia del yo a la conciencia de nosotros.
De la cultura de tener a la cultura de dar.
Un nuevo paradigma de abundancia.
Un trabajo vivencial de descubrimiento personal y colectivo
para reconectar con nuestro potencial, nuestra tarea y percibir la
vida como una aliada. En todo lo que rechazamos hay una gran
riqueza; en lo excluido un Tesoro... Cambiar la mirada hacia lo
marginal es el primer paso hacia sanar la trama social.
Este proposito te interesa? Deja tu contacto para conocer mas
de los movimientos.
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