GORETH
SOUSA
Pedagoga, especialista em Educação e com MBA em
Gestão de Pessoas, Goreth contribui para a reeducação de
pensamentos e emoções, auxiliando pessoas a se
prepararem para o futuro que desejam. Professora nos
cursos de MBA de Gestão Estratégica e Gestão de Pessoas,
escritora, empresária e há 5 anos Trainer e Palestrante da
Quatrho Coaching, empresa que fundou para prestar
Consultorias, Coaching e Treinamentos Comportamentais
para instituições públicas e privadas.

GORETH
SOUSA
Disposta a contribuir para que as pessoas
acessem seu potencial máximo, acreditando
que é sempre possível fazer mais e melhor,
Goreth fundou, em 2009, a Quatrho, uma
empresa de Coaching e Consultoria. Os
proﬁssionais da empresa promovem uma
melhoria na performance dos clientes
utilizando ferramentas de Coaching.
Dividida em cursos, a Quatrho oferece um
treinamento completo para quem pretende
se desenvolver como líder: Inteligência
Interpessoal, Negociação, Líder Coach,
Comunicação Eﬁcaz, Excelência no
Atendimento, Times de Alta Performance e
Vendedor de Sucesso. Além disso, a
empresa ainda conta com palestras e
workshops montados para capacitar e
incentivar proﬁssionais.

PALESTRAS
MELHOR VERSÃO DE MIM
Goreth ajuda o público a identiﬁcar sua melhor versão, ou seja, potencialidades que na maioria das vezes
ﬁcam ocultas e não são usadas durante grande parte da vida pessoal e proﬁssional. Além disso, ainda reforça
que todas as pessoas que fazem parte de um time, seja ele uma equipe de trabalho ou uma família, pontos
fortes e pontos que precisam ser melhorados, mas que o importante é respeitar as individualidades e
promover as pessoas para que se potencializem e aumentem sua autoestima.
ASSUNTOS ABORDADOS: Autoconhecimento, desenvolvimento da criatividade e potencial.
PARA QUEM: Qualquer pessoa que queira trazer potenciais ainda não explorados.

COMO VIRAR O JOGO
Quem mais, além de você mesmo, pode ajudá-lo a virar o jogo? Pois é exatamente essa a proposta de Goreth:
mostrar ao público o quanto é importante conhecer suas capacidades e investir em si mesmo para descobrir
quais qualidades ainda podem ser desenvolvidas.
ASSUNTOS ABORDADOS: Autorresponsabilidade, aumento da consciência e preparo do público para ampliar
seus resultados.
PARA QUEM: Quem queira investir em si mesmo para descobrir quais qualidades ainda podem ser
desenvolvidas.

PALESTRAS
VOCÊ ESTÁ NO COMANDO DA SUA VIDA?
Goreth acredita que o autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento humano. Na
palestra, ela mostra que se conhecer é um fator decisivo para ampliar resultados e se relacionar
melhor consigo mesmo e com os outros. Sua tarefa é ajudar o público a descobrir o seu "o que",
seu "porque" e sua "causa". O motivo é simples: quando estamos no comando, temos
possibilidade de ter uma vida cheia de signiﬁcados e muito mais plena e feliz.
ASSUNTOS ABORDADOS: Descobrir o "o que", o "porque" e "causa", de cada pessoa.
PARA QUEM: Para aqueles que desejam ter uma vida com mais signiﬁcado, assim sendo mais
pleno e feliz.

FALE COM O NOSSO TIME E GARANTA UM SHOW
DE CONTEÚDO PARA SUA EMPRESA.
(11) 5083 - 9970
comercial@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

