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Informações importantes
para saber sobre seu
Business Coach:
Leandro Rasia

Leandro Rasia

Fundador da Sense Coaching
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Fundador da Sense Coaching, aonde já realizou mais de 300 ações de coaching com os mais diversos
objetivos, desde áreas sociais até empresariais. Professional e Leader Coach formado pelo IBC –
Instituto Brasileiro de Coaching, com chancelas de instituições internacionais em coaching, como
European Coaching Association (ECA), Global Coaching Community (GCC), Internacional Association of
Coaching (IAC) e Behavioral Coaching Insitute (BCI). É membro do Coaches´Coach, um grupo
americano que atua com métodos consagrados de Business Coach, o qual possui milhares de menbros
em todo o mundo usando os seguintes métodos: Sistema de 5 passos para a Liberdade Empresarial
(The 5 Steps to Business Freedom™), As 21 Balas de Prata (The 21 Silver Bullets™), A Máquina de
Marketing (The Marketing Machine™), O Sistema de Cinco Passos de Acompanhamento (The 5 Step
Follow Up System™), e o Processo de Vendas 100% (The 100% Sales Process™).

Empresário há mais de 25 anos
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Emancipado aos 16 anos, tornou-se sócio da empresa de logística de família, aonde atuou por quase
20 anos em diversas frentes de trabalho. Obteve aumento de 150% de faturamento e participação de
mercado ao reformular a filial de São Paulo dessa empresa, tendo aberto filiais em Londrina/PR e
Curitiba/PR, sempre atuando em nível estratégico operacional. Formado em Informática, foi
empresário de sucesso na área TI, com diversos projetos desenvolvidos e implantados, nos
segmentos de serviços, logística, vendas e telecom. Tendo realizado MBA em Gestão Empresarial
pela Fundação Getúlio Vargas, atuou em projetos de pequeno a grande porte em diversas empresas.
Participou do EMPRETEC no Sebrae, fortalecendo os comportamentos empreendedores em âmbito
empresarial.

Voluntário em causas sociais
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Atua há quatro anos como voluntário no Hospital São Lucas da PUCRS, sendo dois anos como
coordenador geral do voluntariado dentro dessa instituição e um ano como clown de hospital, tendo
atuado ao lado do grande Doutor Patch Adams quando em visita em Porto Alegre. Criou o Projeto
Pense Bem, visando o otimismo, pensamento positivo e reflexão dos pacientes, acompanhantes e
equipe profissional do hospital. Atingiu mais de 50.000 pessoas com esse projeto em quatro anos,
através de mais de 200 edições do Semanário Pense Bem.
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Base familiar e missão
Em um casamento feliz e próspero há 10 anos com Patrícia Kawassaki, com o qual teve a felicidade
de ter sua filha Manoella, e adotar suas duas enteadas Jéssica e Geórgia. Estudante em contínuo
aprendizado sobre negócios, pessoas e espiritualidade. Tem por missão de vida ajudar as empresas
pessoas e grupos a descobriem sua melhor versão, gerando progresso e avanço a todos.

Tome uma atitude diferente para obter resultados diferentes.

(51) 98142-0582
leandro@SenseCoaching.com.br

www.sensecoaching.com.br

