
MYAim
Gerando Resultados Sustentáveis



Quem Somos

• MYAim é um braço da Astro Engenharia, fundado em 2000 atuando com consultoria e 
treinamentos

• Em 2015 a Astro Engenharia passou a usar o nome fantasia MYAim para designar o novo 
serviço em consultoria

• Iniciaram as atividades de consultoria em suprimentos – Compras, Procurement, 
Assessment e Global Sourcing

• Desenvolvimento de conteúdo com alto valor agregado com finalidade de gerar grandes 
resultados utilizando-se de técnicas e metodologia do coaching integral sistêmico® e 
iPerson® - ferramentas com comprovação científica em Inteligência Emocional e 
Neurociência

• Projetos de desenvolvimento através de Coaching Individual, Team coaching e treinamentos 
com foco em resultado, capacitação de habilidades gerencias e liderança



Missão, Visão e Valores

Missão

• Nossa missão é fazer com que os clientes atinjam seus objetivos através de um trabalho focado em 
resultados com desenvolvimento de habilidades, treinamentos de alta performance e coaching afim de 
permitir progressiva evolução e revolução inspiradora em todo o ecossistema de forma sistêmica e 
sustentável em todos os níveis da organização

Visão

• Ser reconhecido pela excelência no desenvolvimento humano a nível nacional e internacional através das 
mais avançadas e atualizadas ferramentas disponíveis sendo capaz de gerar grandes resultados

Valores

• Ética e Moral

• Sustentabilidade

• Respeito ao Ser Humano

• Conhecimento e disseminação de excelência



Apresentações

Team Coaching
• Mapeamento atual

• Gestão Emocional

• Auto Coaching

• Liderança

• Planejamento

Coaching Individual
• Autoconhecimento

• Metas SMART

• Auto Coaching

• Liderança

• Habilidades e Fortalezas

Seminários e Palestras

• Inteligência Emocional

• Quebrando Paradigmas

• Metas com Coaching

• Negociações e habilidades gerenciais

• Liderança e Comunicação



Eventos realizados e depoimentos
“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. Obrigado meu coach” 

Wesley Garcia, Gerente Loja Calvin Klein

“Felipe Hodar Luengo fico feliz em dizer que meu desafio 

foi cumprido faltando 2 minutos para acabar meu tempo. É 

possível quando acreditamos em nós mesmos” Simone de 

Souza, participou do Seminário Quebrando Paradigmas e 

enviou essa mensagem no dia seguinte

Depoimento The Royal Palm Plaza

Depoimento Bruno Arakaki, BRP

Mais depoimentos clique aqui

https://youtu.be/z3PcSD9bdxU
https://youtu.be/8J_XVizBi38
https://felipehodar.com/depoimentos/depoimentos/




MUITO OBRIGADO!!


