
Sobre Nós



Bem vindo à 

GP Coaching Experience

Aqui o nosso foco é ajudar
pessoas a terem melhores
resultados profissionais sem
perder a qualidade de vida.
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História da Nossa Empresa
A nossa timeline

2017

Em 2017 foi quando tudo
começou, pois foi o ano que o
Fundador da GP Coaching
Experience conheceu o método
Professional & Self Coaching -
PSC, onde teve acesso a
Conhecimento, ferramentas e
técnicas da mais moderna
vertente de desenvolvimento
humano, o Coaching,
proveniente das mais modernas
instituições em Coaching da
Europa e Estados Unidos...

2020

Ano importantíssimo, período de
mudanças, transição de carreira
na prática, covid-19, um novo
livro escrito, e uma forma
diferente de atuar, 100% online,,
com adaptações para o novo
normal.

2018

Em 2018 foi o período de colocar
tudo em prática, momento de
validar todo o conhecimento 
 adquirido, alinhando a técnica
com a experiencia vivencial...

2019

Neste ano, foi o período mais
importante, onde foi aplicado os
conhecimentos adquiridos em
projetos sociais, atendimentos e
abertura da empresa GP
Coaching Experience, além de
incluir novas formações no
currículo, aumentando o nível de
conhecimento a fim de entregar
o que há de melhor e mais
atualizado no mercado no que se
refere a área de
desenvolvimento humano.



Os Dois Tons de cores, um mais escuro e outro
mais claro, representam a dualidade do ser
humano, pois todos somos duais a começar do
nosso cérebro como razão/emoção, hemisfério
esquerdo/hemisfério direito.

 

A espiral e diferentes tamanhos de círculos,
representam o contínuo desenvolvimento
humano, os diferentes estágios que passamos e a
singularidade de cada um, demonstrando que a
modernização e atualização dos nossos serviços
ela faz parte do nosso DNA, para entregar sempre
o que há de melhor e mais atual aos nossos
clientes.

 

 

Nossa
logotipo

GP: Iniciais do nome do Fundador, Genivaldo Pires

Coaching: É o meio pelo qual se possibilita que os
clientes consigam conhecer o estado atual em que
se encontram e potencializar os resultados por
meio do processo de coaching atingindo assim o
desejado. 

Experience:  Acreditamos verdadeiramente que
proporcionar a melhor experiência para os
clientes, ou seja, a vivência das melhores
experiências que podemos proporcionar, trazem
resultados mais duradouros para as pessoas que
passam por um processo de coaching.

Nosso nome



Visa apoiar o profissionalem seu processo de
desenvolvimento pessoale de carreira, ajudando a
promover autoconhecimento, clareza, foco e
aprimoramentode suas habilidades.Através de um
planejamento sob medida, metas e objetivos são
definidos, assim como as principais etapas
do  caminho. Assim, o indivíduo amplia a sua
perspectiva e é capaz de assumir o protagonismo
da sua carreira.

Coaching de
Carreira

Destinado  a  jovens e adultos, em diferentes
momentos da vida, seja na definição, transição ou
reinvenção de carreira, visa ampliar o
autoconhecimento e  dar maior autoconfiança,
apoiando-os  na busca de oportunidades, tomada
de decisão e no planejamento de carreira, a fim de
que se tornem capazes de fazer uma escolha mais
consciente e segura, reduzindo riscos e incertezas.

Coaching
Vocacional



Apoia o empreendedor ou empresário no
planejamento estratégico do seu negócio ou
projeto. Ajuda-o a focar e (re)pensar o seu negócio
e  as suas competências, assim como  os desafios
atuais e futuros a serem enfrentados. A partir daí,
são estabelecidos objetivos e estratégias, definem-
se prioridades e metas e é desenhado um plano
estruturado para  aproveitar oportunidades
e atingir os melhores resultados.

Coaching de
Negócios

Dirigido às lideranças, visa apoiá-las num processo
de mudança, através do alinhamento de objetivos
e desenvolvimento de habilidades, para que sejam
capazes de entregar melhores resultados,
conduzir  seus times à alta performance  e
preparar-se para os desafios do cenário atual das
organizações. Ao mesmo tempo, ajuda a promover
realização pessoal e senso de propósito.

Coaching
Executivo



Master Coach
Analista Comportamental

Treinador Comportamental de
Alto Impacto...

 

Especialista em
Psicologia
Positiva...

Nosso 

Presidente
Genivaldo Pires
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