
"Tive a oportunidade de fazer um planejamento de carreira com a P3. Com este trabalho, consegui 

evoluir positivamente em minha carreira, mapeando oportunidades de crescimento e melhoria. O 

trabalho feito, acabou me abrindo diversas novas possibilidades, e os resultados acabaram 

surgindo antes mesmo do esperado. A equipe da P3 é extremamente competente e focada nos 

resultados. Recomendo sem nenhuma duvida o trabalho da P3.“ (Eduardo – São Leopoldo/RS)  

“O trabalho que realizei com a P3 foi um divisor de águas na minha vida 

profissional e pessoal. Me ajudou a tomar certas decisões e a evoluir 

pessoalmente. Sou grata por isso! “ (Gisele   Campo Bom/RS)

"O Coaching foi o meu espelho... mostrou minhas  dificuldades e em alguns 

momentos experimentei uma certa angústia em relação a minha vida 

profissional. No decorrer das sessões praticamos o meu autoconhecimento.  

Identifiquei pontos positivos, negativos... Repensei meus rumos, sonhos e 

objetivos, alcancei um norte e pude me reestruturar. Hoje  me sinto mais 

confiante e segura nas tomadas de decisões. Recomendo o coach ing não 

só para gestores, mas para qualquer pessoa que está passando por um 

processo de mudança.“ (Kátia – Taquara/RS)

“ Já havia participado de um  processo de coaching com outra empresa há 5 anos e ano passado fiz 

com a P3. Foi maravilhoso e transformador! Com uma metodologia direta , assertiva, ética e humana 

no qual tenho uma eterna gratidão a minha querida coach Maria Rejane. Que Deus a abençoe para 

que possas cada vez mais continuar a transformar  vidas , ajudando os profissionais a melhorarem a 

sua performance  e a serem mais felizes.” (Joana – Porto Alegre)

„”O processo de coaching me ajudou a ter mais consciência sobre o meu perfil profissional, 

descobrir talentos que eu nem imaginava que tinha, ter mais segurança para a tomada de 

decisão, focar minhas energias para realizar meus projetos, rever minhas parcerias de 

trabalho, enfim, foi fundamental para iniciar um grande processo de mudanças na minha 

vida pessoal e profissional. É um processo de auto conhecimento, de descobertas, de 

emoções  e especialmente de empoderamento. Mudei o foco de atuação da minha 

empresa, mudei meus processos de trabalho, ampliei minha rede de relacionamentos e de 

parceiros. A Maria Cristina me ajudou a me repensar, me refazer, me redescobrir. 

Simplesmente muito bom! “  (Micheli – Novo Hamburgo/RS)

“ A Rejane foi uma grande mentora, e trouxe para minha vida essa frase 

dela: "Se um dia te demitirem, você sairá com o sentimento de  dever 

cumprido, pois entregou o seu melhor". Sou muito grata por ter tido a 

oportunidade de conviver e aprender contigo, Rejane!!  “ 

(Ediana – Rio de Janeiro)

Esse é o nosso maior patrimônio...

"Trabalhei com a Rejane durante 12 meses em um projeto de estruturação da 

área de recursos humanos. Pude me desenvolver bastante neste período pois 

além da estruturação da área, o trabalho era focado em desenvolvimento dos 

talentos. A visão estratégica e focada nos resultados foi extremamente 

importante para o resultado final ". (Sabrina – Caxias do Sul/RS)

“

“A Rejane vem desempenhando um excelente trabalho de desenvolvimento da diretoria e 

gestores. Se posiciona muito bem frente aos sócios e tem a respeitabilidade deles. É 

muito objetiva e focada em resultados, contribuindo muito com sua visão de processos, 

projetos e prazos. Além disso, tem uma ótima visão e contribuição em gestão de 

pessoas.”  (Karine – Porto Alegre/RS)


