
PERFIL PROFISSIONAL
MENTORIA & COACHING
GESTÃO DE NEGÓCIOS
PALESTRAS & TREINAMENTOS

dionedeoliveira.com
.br

AJUDANDO PESSOAS E EMPRESAS A CONQUISTAREM ALTA PERFORMANCE.



EXPERIÊNCIA COM GRANDES PLAYERS DE MERCADO

Um apaixonado por liderança 
e empreendedorismo.

Dione de Oliveira é especialista em gestão
empresarial, e investiu sua carreira nesta área de
estudo porque acredita que a gestão é a alma de
bons resultados, sejam eles no âmbito
profissional individual ou no coletivo dentro de
organizações. 
 
Seu maior objetivo é ajudar empreendedores a
se transformarem em empresários de sucesso. 
 
E faz isso através de soluções que desenvolveu
com base em uma experiência de mercado de
mais de 20 anos e mais de 3 mil horas de cursos
de especialização com alguns dos maiores
nomes do empreendedorismo nacional e
internacional.
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Dione teve sua primeira experiência com o empreendedorismo aos 18 anos, quando
aprendeu desde cedo que uma empresa sem gestão não tem futuro. Se formou como
técnico em química, buscou seu espaço profissional no mercado, e quando decidiu
empreender novamente, aprendeu mais uma vez (e na dor) que o mundo empresarial
não aceita amadorismo.
 
E foi assim que ele recomeçou sua trajetória profissional do zero, voltando a ser
estagiário aos 23 anos.   Com foco e determinação, aos 27 anos tornava-se gestor em
uma grande empresa da indústria, onde assumiu desafios, quebrou barreiras, atuou
em obras significativas, ao passo que paralelamente se manteve dentro da sala de
aula buscando conhecimento, até se posgraduar em Gestão da Produção. 
 
Em 2008, Dione resolveu empreender de novo, e em um momento de mais maturidade
e experiência, quando descobriu sua paixão e  nunca mais parou de empreender.
Tanto que hoje Dione administra três empresas, tendo como principal foco o
aprendizado e o desenvolvimento de profissionais em diferentes áreas técnicas e
práticas, com garantia de performance no que diz respeito a processos, e
conseqüente resultado em qualidade de produtos e serviços. 
 
Com uma bagagem profissional de mais de 20 anos de gestão em áreas como
produção industrial, controle de qualidade, produção e gestão de projetos, tal como
marketing, varejo e prestação de serviços,  Dione utiliza de sua experiência versátil
para proporcionar uma visão  ímpar de mercado através de mentorias aplicadas a
profissionais, equipes e empresas.

Quem é Dione de Oliveira



Empresário e mentor empresarial profissional, Dione tem sua formação fundamentada
por  instituições  como FGV e URI, e uma extensa especialização em programas de
qualidade como ISO 9001: 2000, 14001 e OSHAS 18001, BSI Management Systems e BSC
Balanced Score Card.
 
Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial e Pós Graduado em Direito Tributário,
Dione teve passagens por gigantes como a Riocell Celulose e Papel,  Votorantim Papel
e Celulose, Pepsi, Brahma, Intecnial, Panasonic, Lojas Colombo, Benoit, Herval/TAQUI.
E em 2008 iniciou sua sociedade na Capaz Inspeções, empresa especializada em
controle e garantia da qualidade aplicada a industria. A Capaz Inspeções nos últimos
10 anos tornou-se referência no mercado, atendendo as maiores empresas do Brasil na
área de fabricação e montagens industriais.
 
Como mentor empresarial, construiu sua trajetória através de extenso investimento
em estudos como PNL, Análise Comportamental através de ferramentas como
Innermetrix, Atools, Mentoria Organizacional – SBDC e formação Profissional de Coach
- SLAC.   Além de sua experiência com treinadores renomados como Roberto
Shinyashiki, Rodrigo Cardoso, T. Harv Eker e o aclamado Anthony Robins. 
 
Com seu empenho na qualificação profissional, atua como mentor
de  inúmeros  talentos em áreas diversas da  indústria, comércio e serviços, ajudando
pessoas e empresas a conquistarem alta performance.

Quem é Dione de Oliveira



COMO POSSO APOIAR SEUS RESULTADOS:

AVALIAÇÃO
COMPORTAMENTAL

MENTORIA
EMPRESARIAL

PALESTRAS
CORPORATIVAS

COACHING



AVALIAÇÃO
COMPORTAMENTAL
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A Análise Comportamental é construída através de uma série de
ferramentas que em conjunto podem promover um diferencial
competitivo para profissionais e mesmo, para equipes.  Isto porque
uma das  características  mais determinantes de pessoas bem
sucedidas é justamente a autoconsciência. 
 
Ao reconhecer e mensurar situações de sucesso e talentos
implementados, é possível reproduzir fórmulas produtivas, tornando
mais fácil encontrarem caminhos para  alcançar os objetivos que se
ajustem ao estilo comportamental de cada indivíduo. O mesmo vale
para as limitações de cada um, que quando mensuradas, podem ser
corrigidas ou mesmo balanceadas através de outras qualidades
compensativas. 
 
Ou seja, a análise nada mais é do que, através de ferramentas e
exercícios, acessar o seu mapa  comportamental  que possibilita um
plano de contigencia para cada limitação dos seus talentos, e uma
estratégia de pontencialização das suas eficácias. 

Visão geral dos padrões de comportamento;
Análise do cenário ideal (emprego/clima);
Insights para comunicação efetiva;
Obstáculos para comunicação efetiva;
Insights para aumentar a eficácia; 
Insights para promover motivação;
Insights baseados em suas forças;
Áreas de melhoria continua;
Metodologia eficaz de aprendizado pessoal;
Metodologia eficaz de compartilhar
conhecimento pessoal;
Motivações por trás de ações;
Fundamentação do comportamento pessoal;
Atributos personalizados e talentos;
Processo decisório pessoal.

Alguns dos critérios contemplados na análise
comportamental: 
 



AVALIAÇÃO
COMPORTAMENTAL

INNERMETRIX

Innermetrix  possui um conceito
único e inovador de avaliações
psicométricas e estratégicas, que
proporciona ferramentas com bases
científicas e teóricas validadas,
sendo capazes de auxiliar empresas
e consultores em praticamente
qualquer processo de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas.

Relatório inclui a compilação do DISC Index, Values Index e
Attribute Index. DISC Index: Entenda seus padrões de
comportamento e qual a sua melhor forma de comunicação.
Values Index: Entenda quais são seus valores motivacionais e qual
o nível de importância de cada motivador. Attribute Index:
Entenda quais são suas habilidades e como empregá-las para
atingir suas metas e objetivos com menos esforço.
 
A combinação desses três perfis permite saber o quê, por que e
como, ou seja:
+ Que talentos naturais VOCÊ tem?
+ Por que VOCÊ está motivado para usá-los?
+ Como VOCÊ prefere usá-los?
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COMO FUNCIONA 
O ATENDIMENTO:

1 Avaliação Comportamental ;
1 Sessão online  com interpretação da avaliação, ponto a ponto, construindo juntos um
plano de ação. 



A técnica aplicada de coaching é uma das estratégias mais
difundidas no no mercado de trabalho, que tem como o
objetivo a conexão do que há de melhor na gestão de
negócios, filosofia, psicologia positiva e terapia cognitiva. O
objetivo do trabalho é através de um trabalho sistemático e
acompanhado, beneficiar aqueles que estão passando por
um processo pragmático ou que buscam apoio para
alcançar os seus objetivos.
 
Através do encorajamento do coach em paralelo ao estudo
de diretrizes, feedback e orientações práticas, o coachee é
capaz de minimizar seus obstáculos e e ampliar o seu leque
de habilidades e recursos. Com essas novas capacidades, o
desempenho de profissionais tem a tendência de ascensão, 
através da conquistar de metas, novas posições na carreira,
maior controle financeiro, como também, controle da
inteligência emocional. 

COACHING

A metodologia de  coaching  pode ser aplicada
individualmente, como parte da estratégia de expansão
de organizações. 
 
A aplicação também pode ser feita pontual para
alinhamento de equipes, redução do nível de estresse,
administração de conflitos, como também o uso a longo
prazo, visando aumento da produtividade, redução de
absenteísmo e potencialização de resultados.
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COMO FUNCIONA 
O ATENDIMENTO:

COACHING DE VIDA: foco no planejamento e
qualidade de vida.
COACHING EXECUTIVO: foco em objetivos

corporativos,  performance e metas de negócios.
COACHING DE CARREIRA: foco na otimização de
habilidades e novas oportunidades.
LEADER COACH: foco no desenvolvimento de
líderes;
TEAM COACH: foco no desenvolvimento e
maximização da performance do grupo.
BUSINESS COACHING: foco na gestão do negócio e
em resultados efetivos. 

COACHING
dionedeoliveira.com

.br

APLICAÇÕES DO COACHING

8 sessões de coach que acontecem em encontros quinzenais, além do
acesso direto ao mentor através de Whsatpp, email e telefone;  

Disponibilidade  e flexibilidade de tempo;

Contribuição no processo decisório e auxílio em

negociações pontuais;

Percepção de ganhos relacionais e atrativos;

Importante aumento de sua rede de

relacionamentos;

Amplo aumento do seu network profissional;

Imensa capacidade de realização pessoal e

profissional;

Significativo aumento de conhecimentos gerais.

DIFERENCIAIS DO ATENDIMENTO



MENTORIA 
EMPRESARIAL

Nenhuma empresa que atingiu algum resultado, conquistou o mesmo sem vencer
grandes desafios. Empreender é um processo contínuo de melhoria e aprendizado, e a
mentoria empresarial pode ser um grande diferencial   neste processo, em qualquer
segmento ou porte empresarial. 
 
Este tipo de serviço é recomendado para aqueles empresários que precisam lidar com
decisões difíceis ou situações que demandam experiência para encontrar soluções
eficazes.  Nessas ocasiões, ter a orientação de um mentor é uma das alternativas que
vem ganhando cada vez mais espaço no mercado nacional.
 
O papel do mentor aqui é proporcionar ao empresário o conhecimento adquirido ao
longo dos anos em seus negócio. Ou seja, alguém que possa colaborar com sua
maturidade profissional, analisando outras empresas e aconselhando proprietários
sobre os pontos positivos e negativos da companhia, por meio de sua expertise e com
uma visão externa sem interferências.
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COMO FUNCIONA 
O ATENDIMENTO:

6 meses de mentoria empresarial com 14 sessões de 1:30h de atendimento
presencial ou ferramentas eletrônicas de vídeo conferência, app ou telefone. 



PALESTRAS:

Vendas e Negociação;
Empreendedorismo e liderança;
Gestão empresarial;
Plano de Negócios;
Sabedoria Financeira;
Coaching de Negócios;
Constelação Organizacional.

PALESTRAS
CORPORATIVAS
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CURSOS E WORKSHOPS:

O Poder da Mente Empreendedora;
Como ter um Negócio de Sucesso;
O segredo para o Empreendedor se tornar               
um Empresário;
O que aprendi em mais de 20 anos como
Empreendedor;
A importância de se ter um Mentor;
A Diferença entre Preço e Valor.

Fazendo uso de uma experiência de mercado de mais de 20 anos, Dione atua como
palestrante dentro de empresas e instituições de capacitação profissional,
compartilhando seu conhecimento e conteúdos adquiridos em mais de 3 mil horas
de treinamentos nacionais e internacionais que realizou em sua carreira:

COMO FUNCIONA 
O ATENDIMENTO:

Formato, duração e temática personalizada conforme
necessidade do cliente. 



"Meu objetivo principal é apoiar
profissionais a atingirem seus
resultados e alcançarem 
seus sonhos."

DIONE DE OLIVEIRA



Depoimentos
 

DANIEL MÜLLER |  PALESTRANTE E FUNDADOR DO INSTITUTO CADA VEZ MELHOR
"Dione é, em primeiro lugar, um ser humano fora de série. Sua missão é verdadeiramente construir um mundo
melhor, ajudando pessoas a transformar suas vidas e alcançar seus sonhos. Já me ajudou muito e acredito
que pode ajudar muitas outras pessoas. Super recomendo!!"

RAFAEL SCHERER POLITANO |  FUNDADOR DA STRATEGIA BRASIL
PALESTRAS & TREINAMENTOS

"Um exemplo de um ser em eterna evolução buscando sempre melhorar e evoluir.
Obrigado pelo carinho e pelo exemplo meu querido”.

ERALDO DE MELO |  PSICÓLOGO, EMPRESÁRIO,ESCRITOR E PALESTRANTE

"Dione é um líder e uma pessoa extraordinária. Todo momento que posso estar com ele, tenho a oportunidade
de aprender a ser uma pessoa autêntica, simples, aprendo a ter força. Além de tudo, é um cara inteligente, de
fibra, atento e persistente”.



Depoimentos
 MAURELI  VIVIANE MUNHOZ MACHADO |  COORDENADORA DE VENDAS

"A contratação do Dione como meu coach foi sem duvida o melhor investimento que fiz, pois com a
orientação dele consegui dar um rumo não só na minha vida profissional, mas também na minha vida
pessoal. Hoje estou desenvolvendo um trabalho que eu sinto orgulho e se não tivesse a orientação dele
com certeza estaria no mesmo nível de antes, cometendo os mesmos erros ou simplesmente achando que
eu não era capaz...ele me mostrou que sou capaz sim!  Só tenho a agradecer a este profissional espetacular
que ilumina."

LARISSA PETRY|  NUTRICIONISTA

MARIA PAULA DUARTE DA SILVA  |  PSICÓLOGA

"O trabalho de coaching com Dione foi muito rico. Pessoalmente, foi um mergulho
em meu momento de vida, confrontando minha acomodação e me provocando a
fazer movimentos que já estão dando resultados reais."

Quando iniciamos o processo de mentoria, estava em um momento de muitas mudanças pessoais e profissionais. Neste
momento traçamos metas e clariamos os meus objetivos. Dione sempre foi muito solícito e motivador em todos os desafios
que tive no caminho. Surpreendentemente a meta, que havíamos estabelecido para alcançar em 4 meses, foi alcançada em 2
meses. E junto com essa meta alcançada veio uma transformação pessoal e profissional inigualável. Minha gratidão por todo
esse trabalho."



Depoimentos
 

HOMERO JUNIOR MARTINS DIAS  |  GESTOR DE OBRAS -  INTECNIAL S.A.

"Dione foi meu gestor e uma das pessoas responsáveis pelo meu crescimento e conhecimento que hoje tenho.
Com certeza indico Dione como profissional e como exemplo de pessoa."

CHRIS H.  MENDES  |  CONSULTOR E FUNDADOR DA OVERSIZE

"Aprendi com o Dione a colocar o foco naquilo que realmente dá resultado. O dia a dia do
empresário nos apresenta muitas oportunidades, e entendo que não conseguimos aproveitá-las
sem foco. O Dione me orientou, deu ferramentas e me ajudou a ter um olhar de fora importante
pro meu negócio."

ADRIANO WENDLING  |  ARTCOM
"Tivemos um treinamento muito positivo do Dione! Toda empresa deveria investir
no desenvolvimento pessoal de seus colaboradores com alguém como ele, isso só agrega e faz o todos serem
melhores na busca dos seus objetivos."



contato@dioneoliveira.com.br

(51) 992914957
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