
Cleudo Lopes 
Master Coach, Palestrante e Fundador do Instituto Lopes Brasil. 

Cleudo Lopes é Palestrante e Master Coach que há mais de 10 anos vem realizando seu 

propósito de contribuir decisivamente para a realização dos objetivos de vida de um grande 

número pessoas. 

Por meio de suas experiências de sucesso, de conhecimentos constantemente atualizados, do 

desenvolvimento e aplicação de métodos avançados de Coaching para o alcance de objetivos 

pessoais e profissionais, o Coach Cleudo Lopes tem apoiado e contribuído para o aumento da 

performance e dos níveis de realização de seus Coachees. 

Para ampliar este Propósito, fundou em 2007 o Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento 

Humano que tem por Missão oferecer serviços de qualidade, disponibilizar conhecimentos, 

unir talentos e criar oportunidades para promover o máximo de bem ao maior número de 

pessoas e organizações. 

Melhora no desempenho profissional, relacionamentos mais harmoniosos, definição específica 

de metas e objetivos, superação de desafios, desenvolvimento de habilidades, potencialização 

de competências, realização de sonhos de vida são alguns dos resultados atingidos pelos 

clientes da Lopes Brasil. 

Sobre os tempos atuais, Cleudo Lopes assim se posiciona: “Vivemos numa era de 

oportunidades excepcionais para os que ousam sonhar, que se desafiam e se desenvolvem, 

vivendo orientados por elevados valores, exercitando talentos e realizando-se em suas 

vocações. Um tempo em  que o mundo experimenta constantes avanços tecnológicos, 

possibilitando maior consciência sobre nossas potencialidades e capacidades criativas, e que 

nos permite viver mais, com mais qualidade e plenitude”. 

 + de 10 anos de atuação ininterrupta em diversos modelos de Coaching. 

 + de 500 pessoas atendidas com sucesso. 

 + de 10 mil horas de experiência prática em atendimentos de Coaching. 

 Master Coach – Certificação pelo Behavioral Coaching Institute, instituição norte 

americana reconhecida por validar as metodologias de Coaching mais aceitas e 

aplicadas no mundo. 

 Alpha Coach – Certificação internacional pela metodologia Alpha Male desenvolvida 

pelo Worth Ethic Institute. 

 Formação e certificações nas metologias Personal & Professional Coaching, Executive 

Coaching, Leader as a Coach, Team Coaching e Business Coaching. 

 Programa Prático de Intervenção Cognitiva e Aprendizagem Mediada. 

 PEI – Programa de Enriquecimento Instrumental de Reuven Feuerstein, 

desenvolvimento pelo Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná (CDCP). 

 Programa de Aperfeiçoamento na Função de Facilitador pela Pensare 

Desenvolvimento de Pessoas. 


