DEPOIMENTOS – PROGRAMAS DE COACHING
Damien Grimmelprez – CEO – Parafix
If you look for a way to get out of your routine and stagnation, and get in overdrive with your
management team, increase your confidence level, or get your right balance between professional
and family- and health back in order; hire Carlos to coach you. Results will compensate largely the
investment. Do and experience!
Cristiano Freitas - Business Manager (Mobile Devices)
Carlos Hoyos was my coach for 3 months in 2012/2013, providing a fantastic support that changed
my life. His deep dedication to the coachee's wishes/needs is crucial to get great and sensitive
results in a short-term. It was the best investment I've ever made. I've strongly recommend Carlos
Hoyos as a brilliant coach.
Luciano Rocha - Presidente na Prime Leads Brasil I Apresentador Prime TV l Presidente do
Conselho na Prime Global Institute
Participar do processo de coaching com o Hoyos foi fantástico. Fez e continua fazendo
diferença em minha vida e nos meus negócios. Um profissional na essência da palavra e
um ser humano formidável. Recomendo seu trabalho.
William Rossi / Senior Manager - IT Support Services at IBM Brazil
É impressionante a mudança para melhor que passei a ter na minha vida pessoal e profissional
depois que iniciei o processo de Coaching Executivo com o Carlos. Já consegui resultados que eram
desejados por anos em um curto espaço de tempo. A experiência, suporte e qualidade que o
Carlos trabalha as sessões, traz orientações, lhe propõe novas descobertas e auxilia na
definição/implementação de estratégias para alcançar os seus objetivos. Tem sido uma
experiência única todo este processo, o Carlos é uma pessoa brilhante o qual recomendo
fortemente a profissionais de todas as áreas!
José Luiz Palermo – Empresário – Palermo Contabilidade/JP5
Com o Coaching, consegui mudar minha vida profissional, trazendo para meu dia a dia
experiências que jamais tinha pensado em passar em minha vida. Costumo dizer que o Coach
multiplica tudo por 10. Nosso conhecimento intelectual, profissional, e até pessoal, nos tornando
pessoas mais "ligadas" em tudo que acontece em nossa volta. Recomendo as todas as pessoas em
empresas que estão interessados em ter um negócio e uma vida melhor. Não perca a
oportunidade, pois a vida passa rápido e deixamos para trás, às vezes coisas importantes, que
acabam significando muito em nossas vidas. Por fim, Carlos e Camila, gratidão por tudo que
fizeram e fazem para minha vida. Abraços
Alexandre Santanna – Empresário – Heat Alliance
Finalizei recentemente meu processo de Coaching com Carlos Hoyos, além do crescimento
individual imensurável tive um retorno sobre o investimento de cerca de 10x o valor investido
devido a reestruturação da minha empresa sugerida pelo Carlos. Além de melhorar minha

efetividade, acabei por melhorar a organização da minha agenda e liberei cerca de 4h semanais
para me dedicar a minha família. Recomendo fortemente o trabalho do ITH. Obrigado Carlos.
Adalberto Tamura – Sócio-Diretor – Grupo SKZ
As orientações na tomada de consciência dos gestores da SKZ, proporcionou nos últimos 5 meses,
o aprendizado e a evolução que não tivemos nos últimos 10 anos.
Tiago Lancia - Gerente de Projetos na Tesla Tecnologia
O Carlos é, sem sombra de dúvida, um profissional muito competente e apaixonado pelo
que faz. Aplica ferramentas de forma muito clara e objetiva trazendo resultados, quase
que, instantaneamente. De forma indireta nos ensina a nos ocuparmos com o que
realmente importa e que está sob nosso controle. Parece óbvio, mas no dia-a-dia, quando
estamos no meio da turbulência, isso passa despercebido nos causando grande prejuízo.
Assertividade, produtividade, objetividade, atitude, gratidão, entusiasmo e autocontrole
são a base de seu maravilhoso trabalho. Definitivamente recomendo!
Omar Ferroni Branquinho - COO at Siteware
Antes do processo de coaching eu já possuía uma posição de liderança e me considerava
apto para esta posição. Meus desafios cresceram muito rapidamente, assim como o
tamanho da minha equipe. Desta forma, tive que buscar alternativas e métodos para
melhorar minha relação com meus liderados e a maneira com a qual os desenvolvia como
líderes. Foi quando procurei o Carlos Hoyos, para melhorar minha aptidão em ser um Líder
Coach de fato. Ao longo das sessões fui apresentando problemas de difícil resolução até
então que, com as ferramentas e métodos trazidos pelo Carlos, se mostraram com
caminho concreto até a solução. Além disso, me permiti ter maior produtividade com as
técnicas de gestão de tempo e produtividade apresentadas durante as sessões.
Fabio Costa - CONSULTOR CAD/CAM
Conheci um pouco mais sobre eu mesmo durante o processo, aprendi diversas
ferramentas que trouxeram mais organização para minha vida. Antes de passar pelo
processo, tudo era uma grande bagunça, vida pessoal e profissional, vivia "apagando
incêndios". A cada sessão algo novo veio, e pude experimentar na prática e ver os
resultados. Agora, depois do término o objetivo e manter o uso dessa ferramentas e com a
pratica ir melhorando cada vez mais. Fica para o segundo semestre a meta de fazer
novamente um processo Coaching com a Thomazelli & Hoyos, afinal penso que o
aprendizado não pode parar. Aproveito esse espaço para deixar ao Carlos, meu MUITO
OBRIGADO, pela energia investida em mim durante o processo. Cada minuto de cada
sessão foi muito intenso e enriquecedor. Que Deus continue a iluminar seus caminhos e a
conduzi-lo cada vez mais a perfeição. Grande abraço
Graziela Avancini - Owner of Ikigai Customized English

O Carlos é uma pessoa que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas como pessoa.
Meu processo de transformação começou com o Mestres do Tempo e continuou no meu
processo de coaching. O Carlos me apoiou na minha transição de ter um emprego para
abrir meu próprio negócio. Com sua ajuda, eu tomei decisões muito mais rapidamente e
tudo aconteceu antes do previsto. Mas a maior transformação na minha vida foi interna:
posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente daquela de 9 meses atrás. Com
esse processo eu me tornei muito mais confiante, assertiva, serena e tenho muito mais
clareza dos meus objetivos e foco para seguir em direção a eles. Eu posso dizer com toda
certeza que não estaria onde estou sem o apoio do Carlos. Gratidão imensa!
Rodrigo Pereira da Silva – Coordenador de Logística Empresarial – Ultragaz S/A
Ter feito o processo de Coaching com o Carlos, foi muito gratificante, primeiramente por ter
conhecido uma pessoa humilde e que faz o bem para muitas pessoas, ele realmente é uma pessoa
que passei a respeitar muito. Ter participado do processo de coaching, me fez amadurecer muito e
me mostrou onde eu preciso me dedicar para ter sucesso e me mostrou quais são os meus pontos
fortes que nem eu mesmo conhecia. Me desenvolvi na comunicação que sempre foi uma
dificuldade para mim e cresci como pessoa, melhorando meus relacionamentos e a forma de me
posicionar perante as pessoas. O Carlos me ajudou muito neste processo e sou muito feliz por têlo conhecido. Muita gratidão.
Robinson Moysés dos Santos – CRM/Sócio – StrategyManager
Comecei um programa de coaching com o Carlos em maio de 2016. O objetivo inicial era eu
desenvolver as competências necessárias para exercer a liderança de uma forma efetiva.
Desde a primeira sessão, a forma de trabalhar do Carlos me cativou. Ele aplica ferramentas e
conceitos poderosos de uma forma muito clara e objetiva. O conhecimento dele é impressionante,
abrangendo psicologia positiva, teoria e técnicas de produtividade, planejamento estratégico,
gestão de pessoas por competências, gestão de mudanças, finanças, etc. E especificamente no
meu caso a expertise referente a Tecnologia da Informação foi muito útil, visto que atuo nesse
setor. Mas a meu ver esse preparo técnico impressionante não é o maior diferencial do trabalho
dele. Muitas vezes eu adquiri clareza e confiança frente a desafios e problemas muito em função
de uma perspectiva diferente apresentada por ele. A erudição e conhecimento de mundo que ele
demonstra e o fato de que ele é um exímio praticante das técnicas, ferramentas e conceitos que
recomenda também são fatores chave para o sucesso do programa. Por fim, vale ressaltar que a
empatia, serenidade, energia e assertividade são traços da personalidade do Carlos que me
motivaram e tornaram as reuniões muito agradáveis. Os resultados foram sensacionais: em um
ano eu realinhei meus objetivos de carreira e hoje me sinto muito mais satisfeito com o trabalho.
Acredito que estou no caminho certo de desenvolvimento das competências de liderança. Os
benefícios do meu coaching pessoal transbordaram e geraram resultados positivos também na
empresa da qual sou sócio, a Strategy Manager. E eu tomei várias decisões pessoais importantes
também por causa do processo do coaching, efeito que eu a princípio nem esperava. Em resumo,
recomendo a parceria com o Carlos para todos que buscam potencializar os resultados e satisfação na vida profissional e pessoal e que querem influenciar positivamente as pessoas ao seu redor.
Eric Fer - Agile Coach Netshoes

O que me fez buscar um processo de coaching foi a necessidade de clareza do meu propósito de
vida, e os resultados que tive desse processo foram muito além do que eu esperava. O Carlos me
apoiou numa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal que dificilmente eu teria por
conta própria. Isso se traduziu para mim em melhores relacionamentos, direcionamento de vida e
desenvolvimento pessoal. Hoje sei o que eu quero e estou constantemente em ação para atingir
meus objetivos e sonhos. A dedicação, paciência e conhecimento do Carlos como Coach me deram
segurança desde o começo do processo e me permitiu ver, desde o primeiro dia, os resultados do
processo de coaching na minha vida. Sou extremamente grato ao Carlos pelos resultados que
alcancei e por ele ter me apoiado a cada passo."

Talia Couto – Employee Relation Analyst – Hyundai
Quando surgiu o meu interesse na busca de uma transição de carreira, a experiência e o
conhecimento do Carlos foi fundamental nas minhas escolhas. Cada sessão foi fundamental para o
amadurecimento do meu projeto profissional e pessoal. Não somente aprendi a visualizar, focar e
acreditar no meu sonho, como também, conheci minhas qualidades, fortaleci meus valores e
descobri quais são meus sabotadores. Sou muito grata por todas as orientações, palavras de
sucesso, por acreditar no meu potencial e por me ajudar a tornar uma mulher mais corajosa e com
o desejo de ser um ser humano melhor.
Thaís Peron – Estagiária – Solvay (Rhodia)
Tive a oportunidade de participar em um processo de coaching com a Camila no ano de 2016. O
processo fez com que eu desenvolvesse meu autoconhecimento e minha capacidade de analisar
desafios de forma estruturada e clara, tornando mais efetiva a resolução dos mesmos. Minha
motivação para enfrentar os impasses que enfrentei neste período aumentou muito com a ajuda
do processo. Só tenho a agradecer por toda ajuda, paciência e apoio neste período!
Felipe Castro – Mobile developer – Empatica
Fiz o processo de coaching com a Camila recentemente e foi uma experiência muito interessante.
A Camila tem bastante experiência como coach, é uma pessoa muito positiva e realmente
apaixonada pelo que faz. Impossível não obter resultados extraordinários! Pra mim mais que
alcançar os goals e metas definidas, o mais importante foi a transformação na forma de analisar,
refletir e agir perante os desafios. Recomendo o processo de coaching para todos!
Daniele de Souza Putnoki – Facilitadora de Treinamentos em Comunicação e Expressividade
Fui cliente da Camila neste ano e mais que a recomendo! Além de alavancar minha carreira, meu
empreendimento e aumentar em mais de 100% meu número de clientes. Com ela aprendi a ter
confiança para empreender e me lançar no mercado. Tenho ferramentas para gerenciar meu
tempo, meu negócio e clientes com muito mais eficiência, clareza e qualidade de vida.
Também o que me marcou bastante durante o processo de coaching com a Camila, foi o respeito e
afinada atenção com minhas necessidades em sintonia com as do meu negócio, sua forma clara e
assertiva de comunicação. Sou muito grata à Camila e à Thomazelli e Hoyos. Hoje estou
profissionalmente realizada, inspirada e com estrutura para continuar crescendo.
Vanessa Trevisan Romon - Engenheira Ambiental e Química – KAAPI Fragrâncias

Recomendadíssima! Eu só tenho a agradecer a Camila por essa maravilhosa oportunidade de ter
feito o programa de coaching com ela. Quando cheguei, estava totalmente sem foco,
desmotivada, sem saber para qual direção seguir. Coloquei nas mãos dela esse problemão, e ela
me deu todas as ferramentas e apoio para que eu pudesse resolver, foi uma verdadeira
treinadora, onde não me deu as respostas, mas me faz encontra-las por conta própria, me deu a
escada para eu subir, me deu um paraquedas quando eu estava caindo, mas fui eu que tive que
abrir, me disse que eu tinha asas para voar, e não é que eu tenho mesmo! Me ensinou a voar, e
agora vou seguir esse voo, porém com toda a bagagem e aprendizado que ela me trouxe. Cheguei
de um jeito e sai eu mesma, ou seja me conhecendo mais, sabendo o que me faz bem o que não
me faz, a importância de seguir meus valores, meu propósito, de descobrir “aquilo que funciona
para mim”. Gratidão a Camila e ao Instituto Thamazzeli Hoyos por ter me feito crescer e encontrar
meu caminho, agora começa a grande caminhada, mas estou muito mais preparada para ela! Um
grande abraço!
Tais Takehara – English Language Teacher and Owner – Free Pass Idiomas
O trabalho da Camila foi essencial para que eu me transformasse em empreendedora de sucesso.
O coaching trouxe à tona a minha melhor performance. Aprendi muitas ferramentas que
transformaram o meu dia a dia, mudaram minha rotina e minha visão sobre mim mesma.
Recomendadíssima!
Patrícia Ruzene – Coordenadora de comunicação – TGB
O trabalho de coach de carreira desenvolvido pela Camila Thomazelli é realmente transformador.
Ele me deu todo o apoio necessário para passar por uma fase decisiva em minha vida profissional
e principalmente segurança para tomar novos rumos. Tudo é feito com muito profissionalismo,
dinamismo e amor!
F.F.H. – empresária
Primeiramente gostaria de agradecer imensamente por essa grande oportunidade de realizar as
sessões de coaching, pois através desse processo eu me tornei um ser humano melhor. Digo que
sou uma versão melhorada depois do coaching! Sou mais feliz na minha vida profissional e
pessoal!
Honda Amakawa – Gerente Comercial – Coelho da Fonseca
Camila Thomazelli e Carlos Hoyos através das sessões de Coaching de Performance me
apresentaram ferramentas positivas que produziram uma mudança significativa em minha vida,
definindo melhor o que eu quero me dando força sempre para transformar o meu sonho em
realidade. Me proporcionou maior autoconhecimento, autoestima me mostrou aonde tenho
qualidades e aonde preciso melhorar, no geral me levou a ter uma vida pessoal e profissional mais
feliz e mais eficaz. Gratidão e um grande abraço
Dr. R. S. - Médico
O processo de Coaching é uma busca pelo autoconhecimento através de ferramentas positivistas
para estabelecimento de objetivos claros, que geram mudanças de vida.
Paloma Sicchieri Vasconcelos, publicitária e empresária

Para mim este processo foi muito importante tanto pessoalmente como profissionalmente,
principalmente levando em conta meu momento na empresa, me tirando de uma zona de
conforto e me gerando grandes resultados. Sei que agora depende de mim mesma a continuar,
mas com todas as ferramentas e técnicas que aprendi, sei que será muito mais fácil atingir sempre
meus objetivos. Obrigada Camila, por ter ministrado este processo com tanta competência, acima
de tudo profissionalismo. Parabéns por ser tão competente, ao mesmo tempo divertida e amiga.
Recomendarei o Instituto Thomazelli Hoyos para todos! Novamente, obrigada!
Leonardo Mansini, empresário
O processo foi fantástico do início ao fim. Todas as sessões me fizeram sair da zona de conforto e
buscar soluções para os desafios que estão sendo enfrentados. A Camila demonstrou completo
domínio dos assuntos abordados, sem falar na simplicidade e simpatia na abordagem dos temas.
Durante o processo, pude observar claramente uma mudança de comportamento e um aumento
considerável nos resultados que estou alcançando. Recomendo fortemente o Instituto Thomazelli
Hoyos, pois acredito que com eles possamos desenvolver pessoas e consequentemente uma
sociedade melhor.
T.A.
Não só o workshop Construindo Uma Vida de Sucesso, mas todo o processo de coaching me
ajudaram bastante. Primeiro, a despertar e perceber que os “sonhos” são possíveis. Depois, e o
melhor, de que a realização deles depende de mim! Obrigada!

Cecília Moledo
Há anos conheço o processo de coaching e pessoas que se beneficiaram com ele. Ano passado
conversando com uma amiga decidi que estava na minha hora. Graduada e pós-graduada, fora do
mercado de trabalho há quase 10 anos. Mãe de três filhos que começam a alçar voos próprios... E
aquela sensação de que posso e devo mais a mim e ao mundo. Então, peguei a dica dos serviços
prestados pela empresa Thomazelli & Hoyos. Desde o primeiro contato obtive o máximo de
atenção e cuidado. Durante os 6 meses que seguiram várias técnicas de auto avaliação,
planejamento, visão, missão. Mais do que técnicas frias, recebi conhecimento e apoio, incentivo e
reconhecimento. Hoje, ao final do processo, reconheço minha capacidade de transformar, a
necessidade de celebrar e planejar, buscando um melhor controle da minha vida. Gosto e uso
muito o conceito "realizar ecologicamente", evitando conflitos internos e externos desnecessários.
Sei que há muito o que fazer, mas sei que sou capaz de realizar cada passo e alcançar os sonhos
desejados e planejados. O processo formal acabou, mas o relacionamento não. E isso é bem
bacana, também! Carlos e Camila, sempre agradeço a oportunidade que tive com vocês e sempre
dividirei com vocês as minhas conquistas. Sempre grata.
Andrea Fetter - Engenheira Civil
Resultados tangíveis: 30% de aumento de entradas (R$). 100% de produtividade. Clareza de
identificar “problemas” e solucioná-los. Aumento de autoestima!!! - TUDO MELHOR
L.N., estudante

O processo de coaching é excelente para quem busca um incentivo a mais para melhorar em
qualquer área, seja pessoal, profissional ou de relacionamento. As ferramentas utilizadas são
ótimas para elevar a autoestima e o foco, além de aumentar a autoconfiança. No meu caso, o
objetivo que quero alcançar é a aprovação em uma faculdade pública de medicina e para isso é
necessário muito foco, persistência, organização e confiança. Foi através do processo que aprendi
a usar certas ferramentas que me ajudam a manter o foco no objetivo, que muitas vezes gera
cansaço e desânimo. Focar no positivo, pensar em como será no futuro, ler as forças de assinatura,
lembrar da missão, escrever realizações do dia, foram algumas das ferramentas que mais
marcaram e que sempre utilizarei quando necessário. Assim, seja qual for o objetivo que você
almeja, o processo ajudará a realizá-lo da melhor forma possível.

Mauricio Magalhaes, MSc, MCT - People manager – Service Availability Managers and IPC Teams
– Delivery Center Brazil na IBM
In few words, Carlos is one of the most competent professionals who I've ever met. He is
extremely passionate in everything he does, with integrity, honesty and desire to help others. I
had the privilege of practicing the positive psychology methodology, which brings fast results and
assertiveness, focus on extracting the human excellence, whether in personal life or profissional
career. I've obtained outstanding performance and results in my family and my work. I strongly
recommend him.
E. G. - Jornalista/Repórter
Passar pelo processo de Coach foi um caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e
crescimento na profissão. Com comprometimento vi que é possível chegar a qualquer lugar!
Raimar Francisco Bremberguer - Empresário
Foi fantástico o processo de coaching com Carlos Hoyos. Os resultados foram visíveis e
perceptíveis. Me sino outra pessoa, motivada a perseguir meus objetivos. Agradeço de coração
haver conhecido o Carlos. Ele foi de uma ajuda extraordinária no meu processo de entrada no 7º
decênio da minha vida.
R. F. S - Coordenador de produção
Quando recebi a proposta para participar do processo confesso que fiquei com dúvidas se
realmente traria resultados significativos ainda mais por desconhecer o “Coaching”. Durante as
primeiras sessões não conseguia observaras mudanças que estavam ocorrendo em mim, porém o
mais extraordinário foram as pessoas do meu redor notarem tais mudanças, sem ao menos
saberem que estava passando por um processo. Quando chegamos à metade das sessões
começou a ficar mais claro e dar sentido aos meus propósitos. Foi uma experiência muito boa e
certamente contribui para minha carreira e vida pessoal.
C. J. S - Coordenador de Contratos
No meu caso o processo de coaching permitiu que eu atingisse meus objetivos de forma técnica e
com consistência tano na vida profissional e ainda mais na vida pessoal. Profissional: diminuição
do estresse e neurose do dia-a-dia e tarefas claras e definidas. Pessoal: aprendi maneiras e
ferramentas para me dedicar a mim, a minha esposa e filhos.

PCJ
O programa de coaching sem dúvida me instigou, motivou e provocou a buscar, obter e conquistar
mudanças significativas na minha vida profissional e pessoal.
Deny Vilar, Cerimonial
Realmente eu me surpreendi com os resultados obtidos, tanto na vida pessoal como na
profissional. Minha autoestima, a clareza com relação ao meu trabalho, direção,
comprometimento, foco. Na minha vida pessoal, mais calma, clareza, amor em lidar com os
problemas, me cuidar mais. Adorei todos os sentidos e recomendo.
Marlon Silva - Coach at CI&T
Eu conheci o Carlos em 2012, logo após nossa formação em Coaching pela SBCoaching, lá atrás o
Carlos já demonstrava o amor e prazer que tinha em ajudar, direcionar e ser Coach, aquilo
realmente era algo que ele tinha nascido para fazer e pois bem, está no caminho mais que certo.
Fui coachee do Carlos em 2014 onde me ajudou muito a enxergar alguns "pontos cegos" no qual
eu não me atentava, focamos em uma meta de emagrecimento, mas não o emagrecimento físico
e sim o emocional, o comportamento. Atingi e continuo atingindo os resultados e cada dia colho
um fruto novo do investimento que fiz com o Carlos, ele sem dúvida é um Coach de sucesso.
Recomendo os serviços do Carlos como Coach, Mentor, Palestrante.
Alexsander Fim - Planejamento at Finetornos
Em poucas palavras: os resultados alcançados foram surpreendentes em si e também pelo curto
espaço de tempo. Seguramente esse é o reflexo da excelente condução do trabalho promovida
pelo Carlos, apoiado por uma comunicação franca e assertiva.
Marcelo Moreira Xavier - Control and Automation Engineer and R&D Project Coordinator
Quando procurei Carlos, minha situação pessoal e profissional era comparável a alguém que tem
um quarto bagunçado para arrumar: eu sabia que tinha muitas coisas, mas não sabia onde
estavam e, se as achasse, não conseguiria usar no meio da bagunça. Receoso, deixei que Carlos
entrasse no quarto e ele fez mais que me ajudar arruma-lo: me ajudou a descobrir onde cada coisa
deveria estar, quais deveriam ficar juntas, quais as separadas, quando devo usar cada uma... me
ajudou até mesmo avaliar se aquele é o quarto que quero. Tudo de maneira muito objetiva, clara
e efetiva. Inclusive, uma característica marcante do trabalho foi o foco que Carlos manteve todo o
tempo. Meu desempenho e assertividade alcançaram novos patamares, assim como minha visão
própria, das pessoas e dos ambientes que permeio. Sem dúvidas, recomendo o trabalho de Carlos
a qualquer pessoa que queira ser melhor, em qualquer aspecto.
Leonardo Zamariola - Desenvolvedor .NET at Print.Comp
Após meses de performance e sensação de felicidade muito maiores, posso garantir que os
serviços de Coach de Carreira do Carlos são excepcionais. Com técnicas acuradas e ótima
percepção e empatia, apoiou-me muito no processo de descoberta de propósito e
desenvolvimento de estratégias para ampliação de resultados concretos na minha carreira.
Consigo produzir o dobro dos resultados com 80% do esforço e, o mais importante, o esforço é
direcionado em tarefas eficazes e alinhadas à minha realização.

Sinto gratidão pelo apoio e recomendo com segurança.
Alexandre Nunes - Coach | Especialista em Construção de Carreiras
Contratei o Carlos Hoyos em 2013 como Coach Pessoal, eu estava precisando reorganizar minha
vida após deixar meu emprego e abrir um negócio próprio. O Carlos demonstrou muita habilidade
em me ajudar a valorizar muito do que eu já vivia, e com a ajuda dele saí da minha zona de
conforto. Meu negócio prosperou como resultado, tendo aumentado faturamento em 40% em
relação à meta estabelecida.... e ainda descobri minha própria vocação como Coach e Consultor,
tudo a partir do processo de coaching com o Carlos. Merece toda minha gratidão e recomendo
totalmente!
Alexandre de Campos Triffoni - Proprietário na Almeida Viagens
Carlos é um profissional diferenciado, com profundo conhecimento e que não tem medo de
compartilhar para que todos possam crescer junto e através dele. Como cliente posso afirmar que
quem der uma oportunidade para conhecê-lo, seguramente sairá ganhando em todos os aspectos.
Além do profissional, há que se ressaltar a pessoa, pois é íntegro, com fortes valores, enfim, uma
daquelas pessoas que não simplesmente passam por nossas vidas, mas que deixam marcas
positivas.
Andressa Santos - Commercial Analyst at Sodexo
Tive o privilégio de ver a atuação do Carlos Hoyos, em dois momentos, primeiro como Coach e
depois como Palestrante. Carlos é um ser humano ímpar e extremamente generoso. Como Coach
me apoiou e reforçou minhas potencialidades para atingir meus objetivos.
Como Palestrante expandiu meu horizonte com sua motivação e determinação. Possuo gratidão
ao Carlos, pelo conhecimento e experiência que compartilhamos neste período.
Danielle Lahoud - Engenheiro de Software - Instituto de Pesquisas Eldorado
I had the opportunity of having Hoyos as my coach. He is a great friend and an excelent
professional. He encourages his coachees to reach their maximum potential. Moreover, it's clear
that Hoyos is entirely engaged to his purpose: coaching. He is always studying, learning and
improving his techniques. I learned a lot with him and I'm grateful for that experience.
Furthermore, I think my biggest discovery was related to possibilities. Everything is possible, since
you are committed to yourself. I've already accomplished some of my goals, thanks to his support.

