
“Adquiri mais conhecimentos, aula dinâmica, amei a troca de materiais” “Muito satisfeita e grata por 
compartilhar seus conhecimentos” “Adorei a aula, muito didático, obrigada pela cooperação” “Ótima 
aula, parabéns” “Aula extremamente produtiva e o prof. possui domínio do assunto”Curso Pós 
Graduação Instituto Racine Turma 12 GQ CHSA SP – 16/01/2016 

“Com certeza esse trabalho agrega novos conhecimentos e oportunidades, muito bom, 
parabéns”Encontro UmbrellaGMP Merck – Ferramentas para Segurança dos Alimentos - Merck Life 
Science – SP, 26/11/2015.

“Excelente didática. Superou expectativas. Esclareceu dúvidas com objetividade. Instrutor c/ vasto 
conhecimento do assunto em questão. Promoveu ambiente agradável”Curso Interpretação e Form. de 
Auditores Internos em FSSC – Triângulo Alimentos – Itápolis SP, 30/11 a 4/12/2015

“Excelente treinamento, ótimo para fortalecer a Qualidade e Segurança dos Alimentos”Curso HACCP – 
aberto BV – IMAM SP – 17 e 18/08/2015

“Didática muito boa, o pessoal compreende o que é aplicado e interage bastante”VII Semana da 
Qualidade Grupo CRM Extrema MG – 22/06/2015

“Ótimo desenvolvimento e técnicas para abordar o assunto”Semana da Qualidade – Aurora Alimentos 
–11 Filiais Brasil - maio, junho e julho/2015

“Nota 10; Ótimo treinamento; Muito bom; Palestras assim só irão agregar conhecimentos; Gostei muito 
de assistir, são animadas tem muito conteúdo parabéns; Assuntos objetivos e claros; prof. atencioso 
dinâmico participativo; Informações para a vida toda, precisa ter mais; Aprendi bastante vamos colocar 
em prática”Semana da Segurança e Qualidade – Moinho Romariz – SP 28 a 30/09/2015.

“Instrutor com total conhecimento sobre o assunto” “prof. Giordano tem didática que consegue passar o 
programa para grupos com diferentes perfis” “ Ótimo instrutor, dinâmico”Curso HACCP – Bureau 
Veritas – Nissin Miojo Ajinomoto Ibiúna SP – 24 e 25/02/215 

“Excelente conhecimento de Food Safety” Curso Formação de Auditores Internos em FSSC – B. 
Veritas - CPKelco Limeira SP – 22 a 24 de abril 2015

“Curso foi de muita validade para mim” “Informações importantes para hábitos de trabalho”Curso BPF – 
Cascavel PR – 9, 16 e 23/03/2015

“Professor excelente, passando conhecimentos vividos” “Mais um mestre em minha vida” “Parabéns 
pelo domínio dos assuntos tratados, pela diversidade dos exemplos e interação com os 
participantes”Curso aberto Formação de Auditores Internos em FSSC – Bureau Veritas  - IMAM SP -21 
a 23/05/2015 

“Curso foi excelente” ”Professor de parabéns pela forma descontraída porém muito profissional e 
esclarecedora”“Habilidade para tratar o assunto de forma humorada e leve”FSCC Formação de 
auditores internos – Bureau Veritas – Greif / Cimplast SP – 11,12 e 13/02/2015



“Ótima didática e dialética”Projeto HACCP – Camargo Cia de Embalagens – Tietê SP – dez. 2014

“Parabéns pela forma inteligente de aplicar o conteúdo” ”Forma diferente de lecionar, prende atenção 
de todo mundo” “Temas práticos e de fácil entendimento” “Os materiais extras apresentados 
enriqueceram ainda mais meu conhecimento” Curso HACCP – Bureau Veritas – Cimplast Osasco SP – 
04 e 05/12/2014

“Muito bom o treinamento, excelente domínio sobre o assunto” “O instrutor demonstra 
comprometimento e facilidade para envolver o grupo facilitando o aprendizado” “Dúvidas esclarecidas, 
atividades em grupo acrescentaram  mais conhecimentos e detalhamento dos assuntos onde todos 
ganharam” “Um professor com grande conhecimento e grande ser humano” “Excelente, aplica os 
assuntos de forma clara e objetiva, bastante inteligente para aprender a atenção, facilitando a 
capacidade de recepção do assunto” “Conhece muito do assunto e de todos os processos, contribui 
com experiência e humildade” “Espero outros cursos ministrados por êle, é uma experiência incrível”   
  Curso BPF – Bureau Veritas – Greif SP – 13 e 14/11/2014

“ÓTIMO”Curso Formação de auditores internos em FSSC – Bureau Veritas - Phytonutre – Nova 
Odessa SP 03 a 05/11/2014 

“Tenho certeza que meu trabalho ficará mais fácil, consegui esclarecer minhas dúvidas”Curso HACCP 
– Bureau Veritas – NGR – SP 30 e 31/10/2014 

“Gostei muito, somou bastante” “Faz com que eu entenda cada vez mais a importância BPF e sejamos 
vitoriosos, pessoal e profissionalmente” “Esplêndido, abrangeu novas formas de ensinar” “Vou ficar 
mais atento e responsável pela qualidade na empresa e em casa, obrigado Giordano por isso”Curso 
HACCP Frig. Marba – SBC, 18 a 21/03/2014

 “Muito proveitoso, temos que dissipar na produção a importância do GMP e HACCP, tornando a fábrica 
ainda mais competitiva e segura” “Excelente curso, material didático de excelente qualidade e facilitou 
bastante o aprendizado”Curso reciclagem GMP HACCP Frig. Marba – SBC, 06 a 09/10/2013 

“Dinâmico, prende atenção e  fácil compreensão. Ilustrações muito boas, ótimas aulas, parabéns. 
 Nunca vi tanto amor pela profissão.Módulos GMP CIP PPHO e Manejo de Resíduos – Instituto Racine 
Pós Graduação T10 SP, 09/08/2014

“Objetividade e profundidade dos assuntos são alcançados com exemplos práticos e casos 
excelentes” “Muito bom, gostei do que aprendi” “Dar continuidade, tem mudado conceitos!” “Gostei 
muito do que aprendi” “Legal”Cursos 5S, GMP, Alergênicos, Manejo de Resíduos, Microbiologia, 
HACCP - WBM Alimentos – Itupeva SP 2013 / 2014

“Ótimo conseguimos esclarecer dúvidas” “Foi maravilhoso” “Treinamento muito bem dado c 
transparência e Qualidade”Formação de auditores internos em FSSC – Bureau Veritas - Amêndoas do 
Brasil – Fortaleza CE, 20 a 22/01/2014



“Renova o modo de trabalho” “Sensacional, aproveitei bastante a palestra, vou cumprir com as regras 
da empresa” ”Muito mais do que era esperado”“Revisão em GMP e 5S – Iceberg Jandira SP, 
18/01/2014

“Grata surpresa” “Excelente resultado do produto final em saber a importância, para uma excelente 
organização”Palestra Visão Sistêmica CIP e GMP para Food Safety – JBS Lins SP, 13/12/2013

“Condução e domínio total dos assuntos abordados” “Parabéns, instrutivo e interativo” “Muito bom, 
bem explicado”Revisão GMP 5S – Electro Plastic SP, 12 e 13/11/2013

“Excelente, gostaria de ter mais, excelente” “A cada ano melhor fica”Reciclagem GMP - FSB Aryzta SP, 
16 e 1/07/ 2013

“Foi ótima palestra onde colaboradores ficaram atentos e participaram muito” “Palestrante tem muita 
experiência”IV Semana da Qualidade - Grupo CRM Kopenhagem Brasil Cacau Extrema SP, 03/ 07/ 
2013

“ Parabéns pelos exemplos, o instrutor está de parabéns, além do conhecimento técnico demonstrou 
vivência na área”Curso Formação de Auditores Internos em FSSC – Latapack Ball S.J.Campos SP,20 e 
21/05/2013

“Muito obrigada pelo ótimo trabalho que realizou” “Muito bom! Interativo e instrutivo” “Foi muito bom, 
continue assim”Revisão PCCs Operacionais GMP 5S – Noble Bioenergia Brasil Catanduva SP, 28/03 a 
1º/04/2013

“Acrescentou muito naquilo que eu já conhecia de GMP, treinamento muito produtivo” ”Tomara que 
tenha mais palestras, as pessoas aprendem brincando, gostei muito” “O prof. é dinâmico e consegue 
passar conhecimento c/ facilidade”Curso reciclagem GMP – Queensberry Kiviks Maknard Itatiba SP,17 
e 18/12/2012

“Gostei muito, superou o que eu esperava, totalmente prático e proveitoso” “A profundidade e 
conhecimento no assunto foi excelente” “ A desenvoltura do prof. proporcionou participação dos 
colaboradores, todos motivados e comprometidos”Curso Formação de Auditores Internos em ISO 
22.000 – Bureau Veritas – Frig. Marba – SBC, 7a 9/11/2012

“Dinâmica do curso excelente” “Interatividade ótima” “Aprendi várias coisas, gostei de tudo” “Gostaria 
de mais palestras com prof. Giordano, autêntico, divertido, esclarecedor” “Ótimas formas de expor os 
assuntos” “Incentivador, ótimo curso”Curso GMP e 5S base para HACCP – Electro Plastic SP, 23, 24/10 
e 06/11/2012

“Os assuntos abordados foram de forma clara, simples e objetiva” “Achei proveitoso e de extrema 
importância”Sensibilização e reciclagem GMP ISO 9001 – Perfetti Van Melle Vinhedo SP, 22/10/2012



“O curso agregou bastante” “O instrutor nos esclareceu muitas dúvidas e demonstrou domínio do 
assunto” “Treinamento foi excelente, a dinâmica que possui o prof. Giordano é incrível o que tornou o 
treinamento excepcional”Curso ISO 22.000 Interpretação e Implantação – Bureau Veritas – Rexam – 
Jacareí SP, 23 e 24/07/2012

“Muito entendimento do assunto” “Eu achei maravilhoso estou aprendendo muitas coisas” “O curso é 
muito importante” ”Curso HACCP customizado – Brico Bread – SP, 28,29,31/05; 01 e 04/06/2012

“O curso abordou assuntos importantes e que muitas vezes com a rotina do dia a dia nos esquecemos 
de praticar” “Gostaria de parabenizar o instrutor pela dinâmica aplicada e a interação com o grupo” 
“Muito bom o conteúdo”Curso GMP 5S base para HACCP – Emplas Embalagens – SP, 22 e 24/05, 
27/06/2012

“Ampliou minha visão referente a auditoria interna” “Instrutor apresenta conhecimento no assunto e 
ótima didática”Curso Formação de Auditores Internos em ISO 22.000 – Bureau Veritas – Frig. Marba – 
SBC, 17 e 18/05/2012

“Ótima apresentação e grande domínio do assunto”Curso GMP em Saúde Animal – Virbac do Brasil – 
SP, 19 e 20/03/2012

“A didática foi ótima” “Prof. Giordano muito rico com materiais extracurriculares, muito bom !”Curso ISO 
22.000 Interpretação e Implantação – Bureau Veritas – IMAM SP, 07 e 08/11/2011

“Treinamento excelente, o instrutor prende nossa atenção e não deixa o tema cansativo. Obrigado pelo 
ensinamento”Curso Excelencia no SGQSA com Ferramentas da Qualidade – CPKelko – Limeira SP, 
24 e 25/10/2011

“Prof. bastante dinâmico” “Vasto material” “Gostei da interatividade”Instituto Racine SP, aula pós 
Graduação T6 Gestão da Qual. e Cont. Higiênico Sanitário 16/07/2011

“Treinamento muito proveitoso e gratificante” “Agradeço seu comprometimento, oferecimento de 
material didático e metodologia” “Foi maravilhoso, auxiliou em abrir novos horizontes na área que atuo 
na nutrição, saio deste curso satisfeita”Curso APPCC / HACCP – Bureau Veritas – IMAM SP, 29 e 
30/06/2011

“Instrutor conhece do assunto, agregando conhecimento” “Dinâmica, simpatia, foi ótimo curso” ”Muito 
bons materiais”Curso HACCP – Inapel – Jundiaí SP, 12, 19 e 26/03/2011

“Aula interativa, materiais didáticos e visuais auxiliam muito no aprendizado, o prof. é ótimo” “Adorei a 
aula, parabéns”Instituto Racine SP, aula pós Graduação T5 Gestão da Qual. e Cont .Higiênico 
Sanitário 15/01/2011

“Adorei a forma de trabalho, promovendo o crescimento técnico do grupo” ”Gostaria de elogiar a 
didática, domínio do assunto e forma de passar o aprendizado, muito bom” “Com certeza me ajudará 
muito nas inspeções que realizo”Curso HACCP – Bureau Veritas – IMAM SP, 17 e 18/11/2010



“Ótimo e construtivo treinamento, bom esclarecimento nos assuntos em discussão” “Gostei, sabia e 
agora sei muito mais”Capacitação em GMP / 5S / HACCP – Queensberry / Kiviks Marknad – Barueri SP, 
19/ 07/2010

“Prof. Giordano esclareceu muito bem o que é e o porquê do HACCP, para mim foi nota 10”Reciclagem 
HACCP fabril – Gold Nutrition – S.Bernardo do Campo SP, 20/04/2010

“Ótimo curso, muito importante para a organização e muito bem ministrado” “Ótimo trabalho” “Muito 
bom e proveitoso” Formação de auditores internos em GMP – Dori Alimentos, Marília SP, 05 e 06 
/08/2009

“Profissional dinâmico que envolveu a todos, mostrando a cada um a importância do seu papel dentro 
da unidade”.Qualidade e Higiene – Restaurante Mercedes Benz / Daimler Chrysler, S.B.Campo SP, 
11/11/2007

“Produtivo, interessante e bem dinâmico” ”Bem elucidado com exemplos do dia-a-dia”.Ações 
Preventivas e Corretivas – Ajinomoto, Pederneiras SP, 16/08/2007

“Continuar com o carisma e a determinação em curso, ótimo!”Curso HACCP – Cadbury Adams, Bauru 
SP, 18/04/2007

“Tema abordado com fácil assimilação e ricamente ilustrado. Parabéns!” ”Excelente didática, facilidade 
de exemplificar”Curso GMP – Companhia Brasileira de Alumínio / CBA Votorantim, Alumínio SP, 16 e 
17/03/2006

“Excelente didática, exposição de temas e experiências do cotidiano”Impactos da globalização no 
contexto da Segurança Alimentar - Unicamp SP, Fea Aula pós Graduação 20/ 08/ 2005

“Ótima didática e excelentes materiais” “Foi uma das melhores palestras que pude participar em toda 
minha carreira”Treinamento em Visão Sistêmica da Qualidade e GMP - Grupo CATA Camaçari BA, 16 e 
17/05/2005

“Ótimo treinamento, juntando conhecimentos da Qualidade com outros recursos do dia a dia. 
Obrigado”Curso Qualidade e Motivação – Braslo SP, 12/ 02/ 2005

“Dinâmicas e didática excelentes, envolvendo e cativando”Curso Formação de Auditores Internos em 
GMP e 5S – Electroplastic SP, 22 a 26 / 11/ 2004

“Em dois dias de treinamento, ganhei mais experiência, aprimorei conhecimentos, descobri meus 
novos talentos”Curso Formação de Auditores Internos em Food Safety – Usina São Martinho 
Pradópolis SP, 02 a 05/03/2004

“Esta aula marcou um diferencial, gerou sentido de expectativa de futuro e de progresso“ ”Excelente 
material”Gestão da Qual. e Seg. dos Alim. – Globalização e Segurança Alimentar - Fundetec/Unicamp , 
Cascavel PR , 04/04/2003.



“Tiro o meu chapéu e bato palmas. Nota 10“Curso HACCP / APPCC - Adria Alimentos S.Caetano Sul 
SP, 25 , 27/02 e 06 , 12/03/2003

“Profissional extremamente qualificado e com metodologia acessível“ ”Aulas dinâmicas e muito 
proveitosas mesmo“Especialização Qualidade em Alimentos – Centro de Excelência em Turismo / Unb 
Brasília , 08 a 17/10/2002

“Entre os demais cursos que já participei, este está entre os melhores“Curso de Multiplicadores em 
Food Safety - Usina Quatá Quatá SP, 28/05/2002

"Instrutivo, material didático muito bom” "Prof. Giordano é claro e sabe prender a atenção”- Assoc. 
Bras. de Controle da Qualidade / Abracesta, S.B. Campo SP, 20 e 27/10/2001

"Todas as palestras muito interessantes, principalmente a de Giordano. Expor conceitos através de 
filmes, foi excelente"Pré - requisitos para sucesso do HACCP - Seminário RPA Editorial, SP, 
04/10/1999
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