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A última vez que você fez uma visita ao supermercado, parou
para observar a quantidade de produtos que são ofertados
para cada categoria? Com quantas marcas de refrigerante
você se deparou? E pastas de dente, quantos tipos diferentes
estavam presentes na gôndola? No mundo profissional o
cenário é muito parecido. Milhares de pessoas disputam
cargos e posições interessantes em empresas, e a maioria
oferece os mesmos atributos: formação superior, duas
línguas, especialização, experiência etc. Como se diferenciar
nesse cenário tão competitivo?
Em Personal Branding- Construindo sua marca Pessoal, o
premiado publicitário Arthur Bender propõe uma discussão
importante sobre a criação da sua marca pessoal. Com
comparações práticas às regras do marketing, mostra que é
possível a qualquer pessoa criar e fortalecer a sua marca
pessoal, e tornar-se único em um mercado tão competitivo.
Basta saber onde você quer chegar.
Se não está satisfeito e acredita que pode melhorar ainda
mais, faça como o técnico do time New York Jets, Bill Parcells, que escreveu um cartaz no vestiário
do seu clube com a seguinte frase: "Não culpe ninguém! Não espere nada! Faça alguma coisa!". Isso
mesmo. A responsabilidade é totalmente sua. A partir de agora, você está condenado à liberdade de
escolhas. Então, vá em frente. Esse pode ser o primeiro passo para a sua grande virada profissional.
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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...

[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]

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,...
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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...
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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...
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Freddie Mercury
http://media.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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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...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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A livraria mágica de Paris
http://media.beebok.info/br-1222675028/a-livraria-magica-de-paris.html

Uma história emocionante sobre amor, perda e o poder dos livros. O livreiro parisiense
Jean Perdu sabe exatamente que livro cada cliente deve ler para amenizar os sofrimentos
da alma. Em seu barco-livraria, ele vende romances como se fossem remédios.
Infelizmente, o único...
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O Jejum de Jesus
http://media.beebok.info/br-1331106764/o-jejum-de-jesus.html

Antes de qualquer movimento de Jesus, havia um jejum de Jesus. Tanto um manual de
guerra como uma convocação global para o avivamento,&#xa0; O jejum de Jesus
&#xa0;é o seu guia para a arma mais explosiva do arsenal cristão: humildade,
expressada em jejum,...
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Mil dias em Veneza
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http://media.beebok.info/br-560980669/mil-dias-em-veneza.html

Por muito tempo, Marlena de Blasi resistiu a ir a Veneza. Até que, em 1989, seu trabalho
como chef e crítica gastronômica tornou impossível continuar adiando a viagem. Assim
que pôs os pés na cidade, ela ficou completamente seduzida. Seu encantamento foi...
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Crianças francesas não fazem manha
http://media.beebok.info/br-1254055488/criancas-francesas-nao-fazem-manha.html

A jornalista americana Pamela Druckerman se muda para Paris logo após se casar. Lá,
além das diferenças culturais mais conhecidas, começa a observar que as crianças se
comportam de forma muito mais educada do que jamais viu. Estarrecida, ela percebe que
os...
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Sou péssimo em português
http://media.beebok.info/br-1409863354/sou-pessimo-em-portugues.html

Imagine-se fazendo uma prova e tendo de escolher a opção certa: a longo prazo ou em
longo prazo? Assistir o ou assistir ao? Bastante ou bastantes? Ficou em dúvida? Então
este livro é para você. Em Sou péssimo em português, a professora...
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50 coisas bacanas para fazer com seu Apple Watch
http://media.beebok.info/br-1047993414/50-coisas-bacanas-para-fazer-com-seu-apple-watch.h
tml

Este livro é voltado justamente aos iniciantes que acabaram de comprar o seu Apple
Watch. Ele evita perder tempo com histórias e características teóricas, indo direto ao
ponto e mostrando dicas práticas de como operar o aparelho desde já. Ele é...
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Amor Errante
http://media.beebok.info/br-564711810/amor-errante.html

Emily Longesley casou-se com o amor de sua vida e tinha esperança de que ele pudesse
amá-la com o tempo. Ao invés disso, ele abandonou subitamente a bela casa em que
moravam no campo e partiu para Londres. Emily suportou o desprezo com dignidade,
mas três anos já...
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