
	  

	  

Depoimentos de participantes dos Programas de Coaching  
 
A impressionante capacidade de ser neutro, avaliando sempre com 
responsabilidade as questões apresentadas, sem se envolver 
emocionalmente com os problemas apresentados e sim indicando possíveis 
soluções.  Ricardo Souza – Diretor da Steel Frame 
 
Estou aprendendo a administrar melhor o tempo, com isso tenho mais tempo 
para mim, amigos e família. Recomendo para todas as pessoas. Está 
mudando a minha forma de administrar, gerando menos estresse e rendendo 
mais meu trabalho. Contribuiu para melhorar minha saúde e relacionamentos. 
Jacquelina Sinigoski – Sócia Vida Fácil 
 
Facilitou a mudança de percepção para conseguirmos uma efetiva mudança 
nos resultados da empresa. Peterson Kolling – Sócio Vida Fácil 
 
Abriu a visão para perceber as oportunidades que estão presentes no dia a 
dia, pois estava preso no “turbilhão do dia a dia”, das obrigações diárias. 
Agora tenho bom senso para tomar decisões estratégicas. Aprendi que 
podemos mudar as nossas percepções (paradigmas) para ser uma pessoa 
melhor a cada dia, com a valorização pessoal e das pessoas. 
Vanderlei Fernandes – Sócio e Diretor Comercial dos Compensados 
Fernandes 
 
O Programa de Coaching revela as origens e as causas das situações do 
empresário. Ganhei plenitude no foco e descomplicação. 
Tadeu Granemann – Diretor de Desenvolvimento 
 
O Coaching trouxe para nossa empresa a percepção real das ações 
necessárias para chegar a nossos objetivos no turbilhão do dia a dia de 
empresário. Diego Padilha – Sócio e Diretor da FxPLabs 
 
Me ajudou especificamente a avaliar os relacionamentos interpessoais e 
verificar qual a melhor atitude ou melhor saída para situações específicas. 
Cristina Mafra – Gerente de Contratos – VH Informática 
 
Autoconhecimento é o principal aspecto do Programa de Coaching. Outro 
aspecto fundamental foi possibilitar uma visão diferenciada das situações em 
meu cotidiano. 
Leonardo Mafra – Gerente Comercial – VH Informática 
 
Me ajudou a pensar no futuro, a elaboração do Plano de Ação vai me ajudar 
muito na minha organização e mudança para melhor.  
Rafaela Ambrosio – Recursos Humanos 
 
Ajudou a entender melhor os relacionamentos, a saber lidar com as pessoas 
em diversas situações.  Bruno Seemann – Marketing – VH Informática 
 



	  

	  

O trabalho de Coaching tem me ajudado a enxergar algumas coisas de forma 
diferente, a abrir novos caminhos e pensar em diferentes estratégias. Eu 
recomendo para outras pessoas, pois é um momento que temos para pensar 
nas nossas atitudes e alcançar um autoconhecimento, elemento essencial 
para desenvolvimento da liderança e crescimento profissional. 
Patrícia Flemming – Recursos Humanos 
 
O Coaching facilitou e agregou eficiência no meu trabalho e resultados. Me 
despertou para temas, ações e atitudes que contribuem para o crescimento 
organizado da empresa. Indico a líderes e gestores o aprimoramento 
profissional que estou recebendo com o Coaching. 
Simone Bettú – Gerente Administrativo – VH Informática 
 
O Coaching fez com que eu começasse a fazer questionamentos sobre 
minhas intenções profissionais. Aprendi o reforço positivo da equipe, o que é 
liderar para conseguir melhores resultados com a equipe.  
Aline Pereira Haubert – Haubert Participações Imobiliárias 
 
O Coaching me ajudou a entender que sou como executivo, quais minhas 
virtudes e quais minhas fraquezas. Estou num momento de auto-avaliação e 
de construção de uma pessoa e de um executivo de sucesso. Estou muito 
satisfeito com o trabalho e confiante nos resultados que estou colhendo. 
Thiago Basso Zin – Gerente Operações – Cassol Premoldados 
 
Me ajudou a entender que sempre temos que estar focado e planejar nossas 
ações.  Deonir Ramos – Coordenador de Manutenção 
 
Método aplicado com a equipe muito bom. Agora consegui a união das 
equipes. Fábio da Lapa – Gerente Geral Hotéis Praiatur 
 
O Coaching me ajudou principalmente na forma de cobrar e definir 
prioridades. A diferença tem sido notada e elogiada e isso me deixa muito 
feliz por estar percebendo minha evolução e dedicação. 
Chimenny Ramirez – Gerente Comercial Hotéis Praiatur 
 
Planejamento e desapego me fez refletir e que preciso melhorar. 
Altair Ribeiro – Gerente  
 
As avaliações do Coaching profissional me fizeram rever alguns conceitos 
que eu tinha. Hannelare Nostrani – Gerente Administrativo e Financeir 
Sempre nos faz ver que tudo só depende de nós mesmos, de nossas atitudes 
frente a vida.  Andrea Schwantes – Gerente Hotel Acquamar 
 
Entendi a gestão do tempo com consequências na minha organização, atingir 
nossos objetivos com foco nas atividades estratégicas. 
Cristiano Santiago Vieira – Gerente Comercial 
 
 


