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A MBO BUSINESS TRAINNING é uma empresa que fornece soluções em 

Educação Executiva e Mentorias Empresariais, visando proporcionar 

soluções específicas para o mercado 4.0 e 5.0.  

Fundada em 2014 por Alessandro Gomes, autor do livro Zona de Ação: 

Estratégias de Alta Performance para os Negócios 4.0, professor, 

palestrante, estruturador de treinamentos técnicos e motivacionais para 

equipes de vendas, organizador de eventos e palestras de network.  

A história de vida do Alessandro tinha tudo para dar errado desde o início, 

pois o mesmo havia sido abandonado em uma favela, onde sofreu todos 

os níveis de dificuldades e inúmeras marcas provocadas por mordidas de 

insetos. 

Contudo, foi através da resiliência que chegou a atuar como Diretor de Programas de TV e Rádio, como 

Produtor e Apresentador de Programas de TV relacionados á Venda ao Varejo. 

Entre os programas em que o mesmo atuou estão: "TV ShopLegal - A Hora da Promoção" (IPCTV); 

"ShopJapan" (Record Internacional Japan); "Escola x Escola", "Juri Popular" e "Guia do Milionário ( IPCTV 

) 

Entre as experiências vividas (sem dinheiro) enquanto morou na Europa e em sua trajetória no Japão, 

Alessandro percebeu que poderia fornecer "dicas de empreendedorismo" e "realizações de projetos" para 

empresários que desejavam alavancar suas estatísticas. 

 

E quando percebeu que, de fato, poderia ser útil para a sociedade, decidiu 

buscar maior conhecimento para se especializar em Marketing, também, na 

área da saúde. Durante seu processo de amadurecimento, conseguiu 

contribuir para que seus "cases", também obtivessem sucesso em outros 

setores, quer na promoção de estratégias de marketing, no reposicionamento 

de marca para artistas, no desenvolvimento humano, na inteligência 

emocional e, também, para aqueles que desejavam passar em concursos 

públicos e, para isso, necessitavam se especializar em oratória. 

 

Assim, nasceu em 2014 a "Master Business Objective ou, como é conhecida, MBO BUSINESS TRAINNING", 

que tem a missão de contribuir para a formação de uma sociedade empreendedora mais capacitada e 

que, certamente, fará um Brasil melhor. 

 

 


