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GOSTARIA DE:• Diminuir consideravelmente seus custos em
pesquisa e desenvolvimento, computadores, recursos
humanos e desembolsos de capital?• Reduzir em 15% — ou
até 30% — os custos dos bens e serviços que sua empresa
contrata de fornecedores externos?• Saber quanto cada um
dos seus clientes está disposto a pagar para poder cobrar o
maior preço possível?• Estimular seus funcionários a
maximizar os lucros da empresa?• Conseguir um aumento
significativo de eficiência em sua equipe de vendas?• Dobrar
os lucros da sua empresa em seis meses ou menos?Então,
Dobre seus lucros é o livro perfeito. Baseado nos resultados
obtidos em empresas incluídas na lista das 500 maiores feita
pela revista Fortune, Bob Fifer mostra como maximizar seus
lucros em etapas fáceis de aplicar na sua empresa.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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Breves respostas para grandes questões
http://media.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...

[PDF]

Até que nada mais importe
http://media.beebok.info/br-1410832254/ate-que-nada-mais-importe.html

Nestas páginas, seremos confrontados pela verdade de que não estamos aqui para viver
uma vida efêmera e alucinada, correndo atrás de autoimagem e performances. Estamos
indo além dos nossos próprios limites em uma espiritualidade rasa, de longos e...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...

[PDF]

A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Tambores de Angola
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http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....

[PDF]

No Light
http://media.beebok.info/br-1435421179/no-light.html

A badass single mom … Being a single mom is tough. It’s even tougher when there’s a
nasty prophecy floating around about your kid being a purported abomination fated to
destroy the human race. With the supernatural world on the hunt for her only child,
Avery sees no alternative...

[PDF]

O romance em vias do não ser
http://media.beebok.info/br-1271507574/o-romance-em-vias-do-nao-ser.html

As problematizações sobre a constituição do romance são objeto de interesse de vários
analistas. Investigar as tessituras do gênero pela semiótica literária é um convite que se
estende também àqueles que iniciam as...
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A grande ilusão
http://media.beebok.info/br-1241495884/a-grande-ilusao.html

Maya Stern é uma ex-piloto de operações especiais que voltou recentemente da guerra.
Um dia, ela vê uma imagem impensável capturada pela câmera escondida em sua casa: a
filha de 2 anos brincando com Joe, seu falecido marido, brutalmente assassinado duas...
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The Goal
http://media.beebok.info/br-1071929741/the-goal.html

New York Times bestseller Elle Kennedy brings you a sexy new Off-Campus novel that
can be read as a standalone… She's good at achieving her goals… College senior Sabrina
James has her whole future planned out: graduate from college, kick butt in law school,
and land a high-paying job...
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