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BNI Brasil inaugura Centro de Treinamento em São Paulo 

 A inauguração contou com a presença do Diretor Nacional e CEO BNI Brasil Marcos R. Martins, com os Diretores 

Regionais, Fábio Torres – Guarulhos, Eduardo Santana – Campinas, Luciano Rocha – Jundiaí, os Diretores 

Executivos, Décio Freitas, Thiago Polisel e Sueli Guilhem – ABC Paulista , com os Diretores Consultores da Região 

de São Paulo, Pedro Lúcio e Raquel Rodrigues e Mara Leme Martins, Vice – Presidente BNI Brasil. Veja fotos 
 

  

 

 
Portal G1 da Globo.com faz reportagem com Grupo BNI de 

Networking Empresarial 
 "Em 2014, os negócios fechados por apenas um dos grupos de Santos, sob a 

direção de Alexandre e André Mantovani, ficaram em R$ 1,6 milhão. Neste ano, 

antes mesmo do fim do primeiro semestre, cerca de R$ 800 mil já foram 
arrecadados. “Estamos fechando negócios importantes. Criamos uma agenda que 
nos permite explorar e captar recursos com a nossa rede de contatos”, comenta 

Paixão." Saiba mais.  

  

 
Palestra de Diretor da 3M para empresários do BNI 
Campinas 
Inovação é um requisito essencial para qualquer empresa ou profissional que 
tenha interesse em se manter competitivo no mercado, desenvolvendo ações e 

produtos e serviços que possam demonstrar tais ideias. A 3M é 
sinônimo mundial de inovação, tida como referência para diversos profissionais 
das mais variadas áreas, que visitam seu Centro Técnico para Clientes 

frequentemente em busca de novas ideias e soluções. Saiba mais.  
  

II Conferência Nacional BNI – Presença 
Internacional Dir. Ricardo Anselmo BNI Portugal e 

Moçambique 

“O caminho da excelência” Ninguém consegue alcançar a perfeição, 
mas todos podemos ser excelentes! 

Nesta palestra você vai perceber como pode ser uma pessoa, um 

membro ou um grupo BNI Excelente!  Saiba mais. 

  

 

 

 

 

BNI, Networking Empresarial, sucesso há mais de 30 anos em 60 países 
O BNI vem mudando a vida de empresários há mais de trinta anos, por 60 países. A Filosofia Givers Gain proporciona 

uma nova maneira de olhar e interagir no mundo dos negócios.  Os membros BNI são a garantia e afirmação dessa 
fórmula de sucesso, confira o que Patricia Oliveia, do Grupo BNI Sucesso de Guarulhos, região de gestão do Dir. 

Fábio Torres. Assista ao vídeo.  
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