Power Pack Coaching: 12 livros com 50% OFF e FRETE GRÁTIS
Este Power Pack foi elaborado especialmente para você que prioriza o crescimento pessoal e
profissional. Invista em você, a hora é agora!
•
•
•
•

Descubra técnicas para desenvolver o seu pleno potencial
Conheça poderosas ferramentas de Coaching voltadas à mudança de resultados
Aprenda como a PNL e a neurossemântica podem auxiliá-lo a alterar padrões de
comportamentos
Tenha acesso a diversas metodologias de Coaching para acelerar o alcance de resultados e
promover verdadeiras mudanças em sua vida

Este Kit é composto pelos seguintes livros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Manual completo de Coaching
Leader Coach
Coaching Alta Performance
Master Coaches
Coaching a solução
Coaching de Carreira
Team & Leader Coach
Coaching - Acelere o seu sucesso pessoal e profissional
Coaching & Mentoring - Foco na Excelência
Coaching para alta performance e excelência na vida pessoal
Implantação da Cultura Coaching em Organizações
Coaching - Resultados extraordinários

Saiba mais sobre os livros:
MANUAL COMPLETO DE COACHING:
Você terá acesso a diversas metodologias de Coaching para acelerar o alcance de resultados e promover
verdadeiras mudanças em sua vida. Os autores trazem capítulos com os temas: carreira, educação,
comportamento, saúde e qualidade de vida, alta performance, liderança, empreendedorismo,
desenvolvimento organizacional, e muitos outros relacionados à prática. Cada página traz a experiência
e cases de sucesso de grandes Coaches. (Formato: 16X23cm / Páginas: 470)

LEADER COACH:
Tenha em mãos um livro que poderá colaborar muito para o seu desenvolvimento e crescimento, assim
como ao de sua equipe. O livro Leader Coach o ajudará a compreender melhor a realidade do mercado,
em que o profissional inspirador e motivador, que desenvolve e capacita seus liderados, é cada vez mais
requisitado. Seu conteúdo traz o processo e as ferramentas do Coaching, com os quais você terá a
habilidade de transformar a cultura organizacional por meio de mudanças comportamentais. Alcançará
resultados com o que há de mais valioso nas organizações, o capital humano. (Formato: 16x23cm /
Páginas: 295)
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COACHING - ALTA PERFORMANCE AO SEU ALCANCE:
Nesta obra, você terá acesso a uma abordagem objetiva já aplicada por grandes nomes do mundo
empresarial e do exterior para alcançar a alta performance. O Coaching, hoje, se mostra como um
método ideal, que encurta passos e ajuda a definir rotas mais acertadas rumo aos objetivos pessoais,
profissionais e importante ao desenvolvimento humano. (Formato: 14X21cm / Páginas: 180)

MASTER COACHES:
O Coaching conquistou o Brasil e tem sido a grande ferramenta de mudança na vida das pessoas. Por
meio de uma assessoria integral, que vê e entende o ser humano como um todo, trabalha para
potencializar o nível de resultados positivos a serem alcançados em diversas esferas. Vai além da mera
realização, busca o equilíbrio para o bem-estar e a felicidade também estarem presentes no seu
cotidiano. Ao folhear as próximas páginas, prepare-se para uma busca interior. A leitura, assim como é
no processo de Coaching, poderá levá-lo a questionamentos para uma verdadeira guinada no âmbito do
trabalho e possivelmente o familiar. (Formato: 16X23 / Páginas: 392)

COACHING A SOLUÇÃO:
A solução para os seus desafios pela ótica de grandes especialistas. O livro Coaching - A Solução reúne as
principais dicas e experiências dos maiores Coaches do Brasil para que você se desenvolva, vença
desafios e alcance o que planejou em sua vida. Trata-se de uma obra com relatos de mestres que
conseguiram aplicar com sucesso o processo de Coaching em clientes e até em si mesmos. Nele, o leitor
encontrará uma vasta relação de aplicações do método capaz de revelar e libertar o verdadeiro
potencial das pessoas, entre elas, a perfeita para maximizar o seu desempenho! Não se trata de uma
fórmula mágica, mas de uma técnica que verdadeiramente o ajudará a aprender e caminhar por si
próprio, ao invés de ensinar. (Formato: 16x23cm / Páginas: 335)

COACHING DE CARREIRA:
O Coaching poderá ajudá-lo a colocar a vida profissional nos trilhos ao conhecer processos fundamentais
para o desenvolvimento da carreira. Aqui, Coaches especialistas trazem ferramentas para que você
desenvolva habilidades de diagnóstico e tome decisões mais assertivas. A partir da orientação dos
autores, o leitor passará a refletir sobre as possibilidades existentes, definindo estratégias para o
alcance de metas. Também entenderá seu papel no direcionamento das escolhas, tornando-se, assim,
protagonista da própria história e performance. (Formato: 14X21cm / Páginas: 152)

TEAM & LEADER COACH:
O tempo é o pai da sabedoria e responsável pelo amadurecimento do ser humano, intelectual, pessoal e
profissionalmente. Imagine que você pudesse ter acesso a grande parte de todo este conhecimento
acumulado em uma só fonte e de maneira prática. Que tivesse em suas mãos os processos e estratégias
para desenvolver competências em si mesmo e em sua equipe de forma rápida. No livro “Team &
Leader Coaching”, você encontrará a fonte para este desenvolvimento pelos ensinamentos dos maiores
Coaches do Brasil! Verá em cada capítulo casos práticos de sucesso e que se aplicam ao seu trabalho,
negócio e vida! Descobrirá os segredos dos grandes líderes do mercado, como tornar-se inesquecível
nos negócios e socialmente, influenciado pessoas-chave para a sua carreira e destaque. Aprenda mais
sobre o método que está mudando a dinâmica no mundo corporativo e que pode ajudá-lo a crescer,
conheça todo o poder do “Team & Leader Coaching” nesta obra. (Formato: 16x23cm / Páginas: 359)
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COACHING - ACELERE O SEU SUCESSO PESSOAL E PROFISSIONAL:
Conheça técnicas poderosas de Coaching para acessar o melhor de você. Saiba como vencer grandes
dilemas da vida e como o Coaching integra muitas ciências e tecnologias para contribuir no processo de
mudança de carreiras, internacionalização profissional, entre muitos outros objetivos. Esta obra
evidencia os principais aprendizados que potencializaram os resultados do autor. Pela leitura, você
poderá se beneficiar desse poderoso e fantástico processo que transforma pessoas e organizações. O
livro permitirá um repensar da sua própria história de vida. Foram selecionados cuidadosamente alguns
depoimentos e casos reais de pessoas que vivenciaram grandes transformações por meio do Coaching.
O conteúdo traz também poderosas ferramentas do Coaching e perguntas especiais que, quando
respondidas verdadeiramente, podem transformar vidas. Toda a mudança que acontece no processo de
Coaching é de dentro para fora, ou seja, descobre-se o caminho a partir de insights poderosos. Permitase ler e realmente mergulhar nos exemplos aqui contidos, sobretudo realizando os exercícios
propostos. (Formato: 16x23cm / Páginas: 184)

COACHING & MENTORING:
O mercado atual demanda diversas características dos profissionais, entre elas a de adaptação e
reinvenção diante dos desafios apresentados pela economia. Esses pontos que devem ser superados
refletem no mundo corporativo e são os responsáveis pelo amadurecimento do ser humano. Para que
essas transformações sejam melhor orientadas, dois métodos podem ser aplicados, o Coaching e o
Mentoring. Apesar de terem propostas diferentes, ambos têm sido amplamente utilizados no
desenvolvimento de pessoas. O Coaching provoca a mudança ou adaptação pela própria vontade e
conclusões do Coachee (indivíduo que passa pelo processo), já o Mentoring traz ferramentas próprias e
caminhos trilhados com sucesso por grandes treinadores e personalidades. Independentemente do
objetivo a ser alcançado, o livro Coaching e Mentoring reúne o que há de melhor nos dois temas,
deixando o leitor à vontade para ora fazer uso de um, ora de outro. Além desse benefício, interessante a
quem deseja conhecer as duas aplicações, ou quer intercalar o trabalho com uma ou outra, a publicação
reúne os principais especialistas das duas áreas. São nomes reconhecidos no Brasil e no exterior que, em
capítulos variados, trazem a essência das temáticas e suas visões práticas. A obra contém o que há de
mais atual para empresários e profissionais guiarem bem os negócios, seja pelo conteúdo capaz de ser
facilmente colocado em prática, seja pela analogia de cases semelhantes aos seus. É um título rico em
conteúdo e conta com o respaldo do coordenador editorial Marcos Wunderlich, referência nacional em
formação de Coaches e mentores no país. (Formato: 16X23cm / Páginas: 376)

COACHING PARA ALTA PERFORMANCE:
Coaching é um processo que amplia a percepção do cliente (Coachee) sobre sua questão ou "problema"
a ser trabalhado. Ele traz novos olhares para busca de solução, traça estratégias e também impacta a
performance e excelência de um indivíduo, grupo ou empresa. Este é um processo customizado que,
por meio de metodologia, ferramentas e técnicas específicas, conforme a necessidade, foca-se na
excelência e poder pessoal, reformulação de missão e valores. Para chegar à alta performance, o Coach,
com sua experiência de campo, faz com que o Coachee tenha seu cenário mais claro para tomada de
decisões direcionadas aos objetivos e metas que se dispõe, administração do tempo, carreira, liderança,
equipes, cenários complexos, liderança, etc. Nesta obra, você conhecerá grandes mestres da área e seus
conhecimentos. Saberá quais ferramentas podem auxiliar no seu desenvolvimento, no de outras
pessoas e, principalmente, chegar aos resultados que tanto espera com alta performance e excelência
na vida pessoal. (Formato: 16x23cm / Páginas: 440)
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IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE COACHING NAS ORGANIZAÇÕES:
Excelência! Esta é a palavra que define o trabalho do Coach. Por meio de técnicas e ferramentas sólidas,
cada vez mais o Coaching vem transformando pessoas e organizações, levando-as a níveis de excelência
e alta performance. É notório que o comportamento no ambiente organizacional se torna cada vez mais
um tema de amplo estudo e se confirma que através dele é possível gerar mudanças consistentes nas
organizações. Pelas suas pesquisas e treinamentos no Brasil e exterior, aliados à sua expertise como
Coach atuando com profissionais de diversas áreas, o Trainer e Master Coach Profº Wilson Nascimento
Ph.D., apresenta uma proposta de implantação da Cultura Coaching no ambiente organizacional como
um meio para aumentar a performance e os resultados das organizações. Nesta riquíssima obra, você
descobrirá o que a implantação da excelência Coaching é capaz de fazer em sua
organização. (Formato: 14X21cm / Páginas: 112)

COACHING - RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS:
O Coaching é capaz de mudar toda uma vida. É um processo que estabelece parcerias entre o Coach e o
Coachee, para que este esteja preparado e no caminho para alcançar seus objetivos. Pessoal ou
profissionalmente, pode ser aplicado com sucesso por possuir diversas ferramentas, algumas vindas e
associadas à Psicanálise e até da Programação Neurolinguística. Por lidarem diretamente com o capital
humano, com suas vidas nas empresas e até com a familiar, têm uma missão importante e indispensável
à sociedade, torná-la melhor, ajudando na transformação de seus integrantes. (Formato: 16x23cm /
Páginas: 400)
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