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"Você começa a ler o livro do Milioni e imediatamente é 
conduzido a um estado de pura re� exão, absorvendo co-
nhecimentos valorosos sobre a grandeza e a complexidade 
dos relacionamentos. 

Aprende como construir competências para modi� car os 
elementos que se combinam e que criam novas harmonias: 
respeito a si, ao outro e ao contexto. Sintonia que conec-
ta, cura e se renova. Elegância ao se posicionar com inte-
gridade, disposto a dialogar com franqueza e compaixão. 
Com sua conhecida generosidade, Milioni entra em sinto-
nia com a nossa própria força, inspirando-nos a produzir 
relacionamentos cada vez mais maduros, autênticos e ver-
dadeiros.”

Eduardo Carmello – Diretor da Entheusiasmos 
Consultoria em Talentos Humanos
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“Todo livro tem um ponto de parti-
da, um fato que o alavanque. Pode ser 
desde uma sugestão de alguém que 
nem sabia estar fecundando a ideia de 
um livro, uma oportunidade de mer-
cado, a encomenda por um editor ou 
— nada me impede de acreditar nisso 
também — um sopro de um anjo, da-
queles que habitam as grandes legiões 
de seres iluminados que já viram e 
ouviram tudo.

Este livro resultou de muitos anos de 
observação da Vida e seus mistérios, 
muitos explicados, outros nem tanto, 
mas cada um deles instalando uma 
grande dúvida, mais uma decerto, em 
meus pensamentos: por que, a� nal, é 
tão difícil a comunicação entre as pes-
soas... de maneira geral?”

Benedito Milioni

Benedito Milioni
Graduado em Sociologia e Admi-
nistração, 43 anos de carreira em 
RH, autor de 30 livros e 25 manu-
ais técnicos, coautor em 11 livros,  
gerador de tecnologia em RH, 
dirigiu treinamento para mais de 
3.240 grupos (cerca de 77.000 trei-
nandos), dos quais perto de 34.000 
da especialização de RH. Partici-
pa, regularmente, como conferen-
cista sobre Tecnologia de Gestão 
em T&D em eventos nacionais e 
internacionais. Apresentou mais 
de 1.990 conferências e palestras.  
É Diretor Técnico da ABTD Na-
cional (Associação Brasileira de 
Treinamento e Desenvolvimen-
to). E-Member Internacional da 
ASTD (American Society for Trai-
ning and Development). Prestou 
serviços a mais de 340 empresas, 
no Brasil e no exterior (América 
Latina, América Central, Áfri-
ca e Europa). Júri de prêmios de 
Excelência na Gestão de Pessoas. 
Publisher da Gestão de Pessoas em 
Revista.
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