Power Pack Coaching: Lista de Substituição
30 LEIS DO OLHO DE TIGRE
Preço de capa R$ 49,90
Conheça as leis para alcançar a plenitude profissional
e pessoal por meio da mudança comportamental,
ampliando o seu conhecimento de quais são as
armadilhas atitudinais que impedem o seu
desenvolvimento profissional e pessoal. O livro,
inspirado no curso de mesmo nome, atua no
desenvolvimento comportamental e tem como base
uma pesquisa realizada entre diversos autores
renomados (Napoleon Hill, Bob Hoffmann, Cláudio
Naranjo, Celso Charuri, Dr. Luiz Machado, entre
outros), além de agregar conceitos novos e cruciais
para seu desenvolvimento, a partir da experiência de mercado dos profissionais da Olho de
Tigre. Essas 30 leis, se assimiladas e interiorizadas como fundamento de vida, podem
aperfeiçoar de maneira relevante o sistema de vida de qualquer pessoa.

84 PERGUNTAS QUE VENDEM – 3ª EDIÇÃO
Preço de capa R$ 34,90
Neste livro você encontrará perguntas poderosas que
o ajudarão a vender muito mais e atender de maneira
excepcional seus clientes. Aprenda, por meio de 84
perguntas que vendem, como: Aprimorar as
habilidades de comunicação em vendas, como
potencializar os seus resultados com o coaching,
estabelecer conexão e empatia com o comprador,
identificar antecipadamente os desejos de quem
compra, direcionar e negociar a venda a partir de
respostas do cliente, fechar negócios de forma
assertiva, mensurar resultados e estipular metas, criar
o ambiente propício ao fechamento do negócio, desenvolver argumentos irrefutáveis,
oferecer soluções imediatas para problemas, agregar valor a produtos, maximizar resultados
e superar objeções.
Conheça um pouco mais sobre a obra








O que é Coaching,
O que é Coach
O que é Coachee
O que são perguntas inteligentes
O que é vender
O Vendedor Coach
Conheça as 7 leis para maximizar os seus
resultados em vendas







Perguntas abertas e perguntas fechadas
Como usar este livro 84 Perguntas que
vendem
Como construir argumentações poderosas
Como vender muito mais em 5 dicas
7 Dicas de gestão do tempo para vender
mais
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COACHING & AUTORREALIZAÇÃO
Preço de capa R$ 58,90
A busca da autorrealização leva o ser humano a
encontrar meios para suprir suas necessidades mais
íntimas de felicidade. Estar ou ficar feliz,
independentemente do objetivo, é o grande x da
questão.
Nesse intuito, ser autorrealizado ou não impacta
diretamente nas vidas pessoal e profissional. E
aqueles que não se sentem realizados podem passar
essa
frustração
para
o
próprio
corpo,
sobrecarregando-o com problemas psíquicos e,
muitas vezes, até físicos.
O bem-estar integral está amplamente associado à felicidade, engloba a satisfação pessoal,
não apenas no campo do trabalho, mas também particular, algo cada vez mais difícil de
conciliar. E aqueles que conseguem equilibrar os dois âmbitos são vistos praticamente como
super-heróis.
No entanto, a maioria desconhece técnicas capazes de otimizar o tempo, de organizar melhor
as ideias e até necessárias para alterar mentalidades e comportamentos.
Alcançar a plenitude requer movimento, uma saída da zona de conforto rumo ao mundo
diferente, às vezes com desafios, mas necessários. Por não ser das tarefas a mais fácil, ir
acompanhado ou com auxílio torna-se mais prazeroso ou menos complicado.
Inclusive, especialistas podem ajudá-lo nessa caminhada. Alguns deles estão neste livro,
trazem dicas, exercícios e a experiência da aplicação da PNL e da neurossemântica para você
se superar. São autores que conquistaram a alta performance e estão aqui para compartilhar
muitos aprendizados.

COACHING ESPORTIVO & SAÚDE
Preço de capa R$ 58,90
Neste livro, coaches, especialistas em saúde e do meio
esportivo trazem dicas tanto para melhorar o
desempenho nos esportes quanto para ter mais
qualidade de vida e bem-estar.
Tratam de temas indispensáveis como concentração,
planejamento profissional e pessoal, e ensinam a
definir metas claras e objetivos.
Se o seu intuito é conquistar excelentes resultados,
descubra aqui como eliminar crenças limitantes e ser
mais assertivo.
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DINHEIRO É BOM E EU GOSTO
Preço de capa R$ 29,90
Muitos passam a vida sem sequer saber o quanto
ganham, gastam e se frustram ao não realizar os
próprios sonhos pela falta de estratégia ao lidar com o
dinheiro. Neste livro, o leitor aprenderá um método
capaz de reeducá-lo financeiramente e mudar o
panorama atual. O autor Pedro Braggio traz o plano
ideal para o alcance de novos objetivos com a
tranquilidade e a segurança da estabilidade
financeira. Também apresenta testes para melhor
diagnosticar a saúde do seu bolso. Além de
ferramentas emergenciais para ajudá-lo a sair do
vermelho, quitar as dívidas e melhor relacionar-se com os recursos de que dispõe. Uma
leitura indicada além dos tempos de crise, mas importante ao bem-estar psíquico e qualidade
de vida.

FAÇA O TEMPO TRABALHAR PARA VOCÊ
Preço de capa R$ 34,90
Muitas pessoas chegam ao final do dia exaustas. Não
conseguem mensurar sequer uma atividade
significativa que tenham realizado. Ainda assim,
almejam resultados incríveis. Sonham com uma vida
de extraordinária produtividade nos campos pessoal e
profissional. Acredite, você pode aprender métodos
para gerenciar as atividades e fazer o tempo render,
ao invés de se tornar refém dele.
Na empresa, pergunte para qualquer pessoa o que
falta para ela se tornar melhor profissional, mais
produtiva e criativa. A resposta “tempo” se repetirá
em altíssimos percentuais. Colaboradores não se transformam em improdutivos por vontade
própria, afinal ninguém gosta de ser avaliado como incapaz ou limitado. É o tempo, ou a falta
dele, que faz as pessoas trabalharem como se estivessem sempre prontas a apagar um
incêndio. A cultural correria desenfreada suga o desejo de planejar e inovar, transforma
profissionais em batedores de ponto e rotineiros entregadores de tarefa.
Na vida pessoal, pergunte, por exemplo, aos pais e mães que você conhece o que precisariam
para ter uma relação mais harmônica ou participar ativamente do cotidiano de seus filhos.
Novamente a resposta “tempo” vai se destacar.
Esta obra revela segredos para que você adquira no mínimo quatro horas por dia de tempo
livre que pode ser investido em educação, família e qualidade de vida. Em média, estamos
dormindo durante 1/3 de nossa existência. Faça o tempo trabalhar para você e receba a
oportunidade de acordar para os resultados extraordinários que o seu futuro tanto merece!
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FORMANDO ATLETAS DE FUTEBOL COM COACHING
Preço de capa R$ 29,90
“Formando Atletas de Futebol com Coaching” traz aos
leitores o lado do futebol longe da fama, os desafios
da carreira, principalmente àqueles que abandonam a
família e os estudos para dedicação exclusiva ao
futebol. Porém, mesmo sendo uma carreira de
sucesso para pouquíssimos sonhadores, o intuito
deste livro é apoiá-los e orientá-los a terem muito
foco por meio das ferramentas do coaching, visando
alcançar seu objetivo maior, serem atletas
profissionais de futebol, além de proporcionar uma
visão detalhada do mundo da bola aos apaixonados
pelo esporte. A importância de um Plano B profissional para estes enquanto estiverem nas
categorias de base dos clubes é fundamental, já que muitos deles não serão profissionalizados
como atletas. Estarem matriculados e estudando torna-se uma necessidade. Dessa forma,
conseguiremos reduzir a quantidade de jovens frustrados por não alcançarem seus objetivos
no futebol, uma vez que conseguirão adentrar ao mercado de trabalho por meio de outra
profissão. Não podemos continuar permitindo que nossos jovens, os sonhadores com o
futebol, cheguem aos 20 anos sabendo apenas jogar.

O PROBLEMA É SEU – A SOLUÇÃO É NOSSA
Preço de capa R$ 39,90
Neste livro, especialistas tratam de assuntos em voga,
temas com que nos deparamos e em relação aos
quais nos sentimos de pés e mãos atadas, sem saber
para onde correr.
A partir das dicas e cases apresentados pelos autores,
você será capaz de analisar problemas e elaborar
formas eficazes para tomar decisões mais acertadas.
Nesse desafio, o plano de ação será seu guia rumo a
uma nova caminhada, que deverá ser concluída ao
segui-lo passo a passo e com o auxílio das ferramentas
apresentadas.
Aqui, o leitor entenderá a importância do planejamento, assim como do autoconhecimento
para gerar os resultados desejados.
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