
Leoni Diniz
T r a i n i n g

  Portfólio



Paralelamente à sua profissão de piloto de linha aérea,
estudos teóricos e observações práticas relacionados ao
comportamento humano tem sido uma meta diária há
mais de 20 anos.  

Dedicado em compartilhar profissionalmente através
de palestras, workshops, lives e entrevistas todo o
conhecimento adquirido ao longo do tempo, experiências
e curiosidades da aviação são apresentadas por meio
de analogias que explicam conceitos e questões do
comportamento com o objetivo primário de se
atingir um maior nível de bem-estar.

BIO

  Leoni Diniz, casado, pai de 2 filhos
e piloto de linha aérea internacional



CERTIFICAÇÕES

MBA em Gerenciamento
de Projetos
(Fundação Getúlio Vargas)

Filosofia da Mente
(Oxford University -
Inglaterra);

Princípios Fundamentais
da Liderança
(Harvard University - EUA);

Instrutor de CRM
(Crew Resource Management
– área de Fator Humano)

Credenciado pela Agência
Nacional de Aviação Civil.



PROPÓSITO
Leoni Diniz Training tem como missão ministrar palestras e
cursos ligados essencialmente à saúde mental, com efeitos
de bem-estar f ísicos e emocionais, chamando à atenção
para uma nova maneira de sentir, pensar e agir. 

Tem também como objetivo apresentar conteúdos que
consistem em aliar elementos de Gestão, Equilíbrio e
Liderança em discussões práticas, despertando nos
ouvintes uma maior consciência da realidade e
possibilitando atitudes coerentes em função de
suas aspirações.

Práticas da aviação são estrategicamente
utilizadas como ferramenta curiosa de
exemplos na compreensão do
comportamento.



PARA VOCÊ
E SUA EMPRESA
Empresas públicas e privadas; 

Escolas e universidades públicas e privadas;

Microempreendedores. 

“Nada melhor que tomar consciência do nosso poder em Ser humano, 
reconhecendo nossa capacidade de transformar continuamente 
nossos momentos em possibilidades de crescimento e bem-estar.” 

Leoni Diniz   



DEPOIMENTOS

Um piloto com uma trajetória de 
sucesso que se apaixonou pelas 
questões humanas e se tornou um 
estudioso da mais desafiadora de 
todas as viagens, que é a vida. 
Alguém tem dúvidas de que Leoni 
Diniz tem muito a dizer e muito a 
nos ensinar? Eu não tenho.

Leoni, tudo bem? Queria agradecer 
sua participação na live de ontem. 
Foi sensacional! Não paro de rece-
ber msgs das pessoas pedindo para 
fazer outra. Todos elogiando bas-
tante sua forma super positiva e 
clara de passar as informações e 
fazer as pessoas pensarem. Mto 
legal mesmo. Vamos pensar em 
novos temas de desenvolvimento 
humano para levar pra eles.

Leoni é um companheiro de uma 
longa jornada. Sempre se apresentou 
como uma pessoa determinada e 
confiante. Dos colegas de escola, 
fomos os únicos a seguir uma carreira 
aeronáutica. Com a maturidade, ele 
extrapolou os conhecimentos da 
cabine de comando de aeronaves e 
passou a estudar o melhor e mais 
complexo sistema existente: a mente 
humana. Hoje Leoni desponta como 
referência, não só nos estudos de
fatores humanos aplicados à aviação, 
mas também nas áreas gerenciais e 
administrativas. 

Leila Ferreira,
jornalista, escritora e palestrante

Daniela Savassi,
atriz e apresentadora

Luiz Cabral,
Diretor Executivo do Grupo Charlie 0
Aviation e comandante de Airbus A32F



Na função de piloto, tendo visitado muitos lugares e convivido 
com diferentes pessoas e culturas, vejo no ser humano um 
mundo infinito de possibilidades e condições de realização, 
visando sempre sentimentos de bem estar como objetivo
de vida. 

Com o passar dos anos, estou convencido de que quanto mais 
consciente estivermos de nossos atos e sentimentos, maiores 
serão as condições de atingirmos diariamente uma vida mais 
leve e prazerosa. 

Convido você a sair do modo automático e fazer uma parceria 
com a Leoni Diniz Training, lhe oferecendo ferramentas capazes 
de transformar a maneira de ver o mundo e a si mesmo.

POR LEONI DINIZ



VAMOS CONVERSAR?

@leonidiniztraining /leoni diniz Leoni diniz
Ícones clicláveis

(31) 98244 1727

leonidiniztraining@gmail.com

Entre em contato!

Dê uma olhada em nossas redes sociais

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982441727
http://leonidiniztraining@gmail.com
https://www.instagram.com/leonidiniztraining/
https://www.linkedin.com/in/leoni-diniz-b8201a210/
https://www.youtube.com/channel/UCsBOeriXB4ldmb5J3YsH6eA

