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Responsável
Felipe Hodar Luengo
ENG. / MBA / COACH • 15 anos de experiencia Industria

• 8 anos em posição sênior e Gestão de equipes
• Graduado em Eng. Automação – UNIP Campinas
• POS/MBA Logistica Empresarial – FGV
• Formação Internacional Coaching – FCU/Febracis
• Advanced Executive Coaching – FCU/Febracis
• iPerson (Programa de desenvolvimento humano) – OBA/Orlando



Coaching Resultado
Método desenvolvido através de ferramenta de NeuroBusiness



Programa de Coaching e Palestras
 Identificar Estados Emocionais conflitantes de metas e desenvolver inteligência 

emocional

 Desenvolver comunicação, resiliência, liderança, gestão de tempo para melhoria 
de resultados (EBITDA) e marketshare

 Desenvolver e aumentar sinergia entre áreas e ambiente organizacional

 Realizado Individualmente ou em grupos

 Analise de perfil (DISC Personality ID) Identificar e adequação recursos internos e 
externos



Eventos Quem já participou de Palestras
e Coaching



Depoimentos

“O coach Felipe Hodar tem muito conhecimento 
na área, soube orientar toda minha fase ruim de 
acordo com cada com meu estado no processo, 
fazendo me despertar e enxergar as mudanças 
necessárias, em menos de três meses consegui 
atingir objetivos o qual não achava ser possível. 
Profissional mais que recomendado!” Dir. Comercial 
Ricardo Sanches da Silva

“Fico feliz em dizer que o meu desafio foi 
cumprido faltando 2 minutos para acabar meu 
tempo. É possível quando acreditamos em nós 
mesmos” Simone de Souza - Seminário

“Quero expressar minha gratidão por este incrível 
profissional na área do coach Felipe Hodar, sou 
grato porque através do coaching tenho alcançado 
meus objetivos rumo aos meus sonhos.” Ger. Loja CK 
Wesley Garcia



Palestras e Treinamentos
Coaching Individual e grupo
Consultoria Empresarial
Mentoria 

Rua Elvino Silva, 285 – Campinas
office (19) 3252.4692 / 3291.8201   

Mobile (19) 99212.0171
Felipe.hodar@myaim.com.br 

coachfelipehodar

/coachfelipehodar

Entre em contato e 
agende um bate 

papo

Felipe Hodar Luengo

Para maiores informações de 
palestras e depoimentos visite o site 
e redes sociais


