DESENVOLVIMENTO PESSOAL E CORPORATIVO

RENATO MORAIS
Coach Executivo, Facilitador e Palestrante
Renato Morais é consultor em comportamento humano e gestão,
desenvolvimento de lideranças, vendas, serviços, empreendedorismo e
motivação.
Possui sólida formação e experiência em suas áreas de atuação. É um eficiente comunicador,
envolvente, dinâmico e apaixonado. Solicitado para atuar em grandes conferências e corporações no
Brasil e também exterior, para o desenvolvimento de milhares de pessoas a cada ano. Sua missão é
motivar as pessoas em todas as fases da vida para alcançar o seu maior potencial.
Através da RM Desenvolvimento Pessoal e Corporativo, oferecemos soluções In Company para o
desenvolvimento de lideranças e equipes com Programas modulares intensivos, customizados,
inovadores e de estimulo à aprendizagem do adulto e também com coaching individual, ferramentas de
autoavaliação (Assessment) e T&D;
Autor de diversas palestras, workshops, seminários e treinamentos In Company Sob Medida como:
1) E.S.A.P. - Seminário Excelência em Serviços e Atendimento ao Público. 2) DI – Desenvolvimento
Integrativo: como aumentar resultados através do uso da palavra, corpo e emoções. 3) Pernas para
Felicidade – Equilibrando sua vida pessoal e profissional, entre muitos outros. Através de palestras
motivacionais e transformacionais, Renato inspira, fortalece e dá um gás para que as pessoas e
equipes atinjam o seu maior potencial. Coautor do livro Programados para Vencer – Estratégias
Inovadoras para o Sucesso.
Experiência
•

18 anos de experiência de mercado com aproximadamente 600 palestras e 7.000 horas como
Facilitador de Programas de Desenvolvimento, Treinamentos e Cursos ministrados In Company;

•

Membro Oficial do Disney Institute Alumni community, E.U.A.;

•

Coach e Palestrante Motivacional do Comitê Olímpico Brasileiro em Jogos Pan-americanos.

•

Diretor de Marketing e Com. na Soc. Brasileira de Dinâmica dos Grupos – Gestão 2012 – 2014;

•

Antes de ser consultor independente, Renato desenvolveu por 10 anos a sua carreira organizacional
em multinacionais do segmento de saúde animal como Coopers Brasil, Intervet/Schering Plough
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(hoje Merck Sharp & Dhome), Novartis e Gerente Regional de Vendas na Vallée e trilhou as funções
de Promotor Técnico, Vendedor, Coordenador de Vendas e Gerente Regional Sul do Brasil .
•

Diferenciais: estudioso Disney, conferencista experiente, inovador e especialista em fazer briefings
aprofundados devido sua capacidade de associar teorias de vanguarda, cenários, grande
conhecimento do comportamento humano e sua experiência prática, o que possibilita aumentar as
oportunidades de um resultado de alto desempenho. Já vivenciou todas as metodologias que aplica.

Educação
•

MBA em Gestão Empresarial na ESPM;

•

MBA em Marketing na ESPM;

•

Coordenador em Dinâmica dos Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos grupos - SBDG;

•

Coach Executivo - Programa de Formação Internacional em Coaching ontológico, com Leonardo
Wolk - Programa reconhecido pela AECOP/FIACE, Federacion Ibero Americana Coaching Ejecutivo;

•

Certificado com Abordagem Disney de Gestão de Pessoas pelo Instituto Disney / EUA;

•

Facilitador da metodologia EMPRETEC credenciado pelo SEBRAE Nacional: Programa das
Nações Unidas estabelecido pela UNCTAD. O Empretec trabalha para apoiar os empresários de
PME a serem inovadores e competitivos em nível internacional;

•

Terapêuta Corporal em Bioenergética, formação que lhe proporciona um diferencial para briefings
assertivos e trabalhar emoções no universo corporativo;

Alguns clientes:
AGCO, Agrale, Banco Banrisul, Banco Bradesco, Comitê Olímpico Brasileiro, Ministério da Defesa
Militar Brasileira, Melnick Even Incorp., Merck Sharp & Dhome, New holland, Receita Federal
Brasileira, Souza Cruz, Tanac, TAM Viagens, TIM e VIVO, entre muitos outros.
Para mais informações, contatos, mini-videos, depoimentos e fotos para publicações visite
www.renatomorais.com.br.
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