


Currículo resumido:

ü Doutoranda em Psicologia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

ü Mestre em Comunicação, Faculdade Cásper Líbero

ü MBA Executivo em Desenvolvimento do Potencial Humano, Franklin Covey, Ipog

ü Neurociências e Comportamento, PUC 

ü Gestão Estratégica com Neurociências, ABTD

ü Science of Well-Being, Yale University

ü Organizational Leadership, Northwestern University

ü Advanced em Management 3.0, Harvard Business Review

ü Certificação Cultural Transformation Tools - Barrett Values Centre

ü Mentora Executiva; Analista e Treinadora Comportamental; Professional & Self Coach

ü Coautora de 6 livros
ü Palestrante em eventos nacionais e internacionais



Empresas e Imprensa







MIND SKILLS
EM UM MUNDO EM CONSTANTES 

TRANSFORMAÇÕES, O SUCESSO ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA QUEM SABE DESENVOLVER SUAS 

HABILIDADES MENTAIS!

Método Exclusivo



Programas baseados em ciências comportamentais e neurociências feitos sob medida

• Autorresponsabilidade e engajamento
• Desenvolvimento de times de alta performance
• Mudança de Mindset e gestão de mudanças
• Motivação
• Liderança
• Inteligência emocional e gerenciamento do estresse
• Diversidade e Inclusão
• Gestão de conflitos e melhora do clima organizacional
• Inteligência Comunicacional, Oratória e Apresentações de Alto Impacto
• Desenvolvimento de competências comunicacionais e formatação de modelos
• Melhora no atendimento e avaliação do cliente
• Inteligência Relacional e desenvolvimento de competências relacionais
• Como utilizar as competências do time para potencializar resultados
• Ciência da Felicidade
• Marca pessoal
• Valores
• Propósito



Estudos baseados no ROI comprovam que

Cada dólar investido em 
programas de bem-estar gera um 

retorno de 6 a 12 dólares. 



Depoimentos de quem já participou



Depoimentos

O trabalho da Gaya junto com as equipes de 
Relacionamento com Associados e UCP gerou 
excelentes resultados: nossa equipe ficou mais 
comprometida com o atendimento aos 
associados, melhoramos a união do nosso 
grupo e alguns funcionários tiveram 
crescimento pessoal e profissional que resultou 
na possibilidade de assumirem novos desafios 
e responsabilidades.”

Marcelo Cardoso - Gerente da Central de 
Relacionamento com Associados do Esporte 
Clube Pinheiros

Gaya Machado é absolutamente apaixonada por comportamento humano, muito dedicada e estudiosa sobre 
o assunto.  Tem muita propriedade na exposição dos conteúdos e repasse de conhecimento, é uma 
multiplicadora super eficiente. É uma pessoa muito sensível e parceira, além de extremamente responsável e 
flexível. Sua energia é contagiante.

Regina Alice de Souza Pires - Gerente de Desenvolvimento Organizacional e de Recursos Humanos
EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.



Depoimentos



Os aprendizados apresentados pela Gaya para a nossa 
equipe de novos trainees foram fundamentais para o inicio 
da carreira profissional deles no ambiente corporativo. Por 
ser o primeiro emprego de muitos, as lições sobre como usar 
o estresse ao seu favor foram de suma importância, e 
revigorou o time de vendas como um todo. Acredito que, 
por mais que o nosso tempo tenha sido curto, foi muito 
valioso para a Câmara Brasil Alemanha e o funcionamento 
das nossas atividades. Sou muito grata por ter contado com 
a sua ajuda, e espero que possamos trabalhar em conjunto 
no futuro novamente! 

Fernanda Barros - Coordenadora de Vendas – Câmara Brasil 
Alemanha 

A palestra Felicidade como vantagem competitiva - O Lucro da 
Felicidade é simplesmente transformadora! Me fez olhar para a minha 
vida pessoal e profissional de uma forma diferente, entendi que a 
Felicidade está ali, ao meu alcance e não onde eu ainda não 
cheguei.

Impossível não refletir sobre isto. A Gaya trata deste assunto com uma 
maestria absurda! Sua base é totalmente científica, mas consegue 
transmitir de forma prática e doce o que é a felicidade!!! Ela 
transborda Felicidade, é contagiante!!!!

Eu amei, já assisti duas vezes!! Se você quer transformar o seu conceito 
sobre Felicidade, assista esta palestra!!! Simplesmente sensacional!
Flávia de Cássia - Gerente Nacional de Vendas - Setor Químico

Tive o prazer de participar do curso ministrado pela Gaya Machado.
A Gaya é uma profissional de altíssimo nível e de carisma ímpar, que sabe transmitir seus conhecimentos de forma leve e precisa, 
com uma técnica eficiente e gostosa.
Ao final do curso, foi nítida a evolução alcançada pelo grupo. Para mim foi transformador, pois hoje sou muito mais segura e 
consciente em como controlar minha expressividade, meu tom de voz , a postura e o medo de falar em público. Inclusive, 
aceitei desafios profissionais que antes não julgava ser capaz de realizar e obtive sucesso.
Super recomendo o curso e só tenho que agradecer pelo profissionalismo e brilhantismo da Gaya.

Paola Calicchio - Secretária Executiva

Depoimentos



Mercado de Trabalho
Pesquisa




