✓ Eugenio do Val Neto - Empresa Produção Coletiva Comunicação e Eventos
o " Projeto relevante em um momento que nossa sociedade carece de inteligência emocional,
respeito ao próximo, produtividade e geração de valor."
✓ Delto dos Santos Ribeiro - Empresa Delto Ribeiro ME
o "Excelente abordagem para que os profissionais de venda possam observar alguns
comportamentos dos clientes/consumidores e terem maior assertividade na arte da venda
dos seus produtos/serviços/soluções."
✓ Pedro Panos Mouradian - Empresa Panos Consultoria e Coaching
o "Conteúdo bastante interessante e inovador, prático e de aplicação imediata. Troca de
experiências produtivas no grupo, estimulados pela dinâmica do treinador."
✓ Adriana Capobianco - Empresa Capobianco Grupo
o "Um curso dinâmico, com muito conteúdo interessante e relevante para os dias de hoje.
Aplicável em nosso negócio, mas também na nossa vida pessoal, no dia a dia."
✓ Fábio Acquati de Carvalho - Empresa NGN Telecom
o " Uma abordagem simples e objetiva de um tema novo e muito interessante. Prático e de
aplicação imediata."
✓ Plínio Sergio de Cerqueira Leite – CL Executive Search

o “Interessante, leve, descontraído e com conteúdo muito bom. ”

✓ Luci Damian Parreira – Ópera Business
o O meu agradecimento pelo convite e pela grande oportunidade de aprender com você. Foi
para mim um privilégio o curso Foco e Produtividade no Espaço Phênix da H. CONT
NeuroExperience.

✓ Carlos Pimentel Pires – Plural Industria Gráfica
o O treinamento foi excepcional, um dos melhores que fiz esse ano. O tema foco, que foi o
ponto chave do treinamento me mostrou o quanto ele é importante na obtenção de uma
melhora na nossa produtividade e tem como objetivo principal, não deixar que as coisas
paralelas, mesmo que sejam simples, interfiram ou desviem nossa atenção; com certeza,
colocarei em pratica as coisas que aprendi no workshop.

