
Participe do novo 
projeto da Editora IBC!  
Escreva um capítulo e 
deixe seu legado nesse 

maravilhoso livro!



ACREDITE! você pode 
escrever comigo esse 

maravilhoso livro!



SEM LIMITES: Coaching Potencializando pessoas

Esse livro dedica-se à reflexão de como o Coaching é um processo 
capaz de despertar nas pessoas seu potencial infinito, por meio do 

autoconhecimento, dos desafios e do empoderamento.

Os artigos para esse livro devem tratar de temas como:

- Coaching e autoconhecimento ou autodescoberta,
- Coaching desenvolvendo potencialidades humanas,

- Processo de desenvolvimento de equipes (relações profissionais),
- Coaching e liderança humanizada,

- Dimensão espiritual do homem,
- Coaching e desenvolvimento da autoconfiança,

- Coaching nas relações familiares e nos relacionamentos,
- Experiências de coach e coachee.



BENEFÍCIOS PARA O COAUTOR:

• Participação como coautor em um livro que somará à literatura brasileira 
sobre Coaching e à sua carreira profissional;
• Direito a 145 exemplares;
• Divulgação gratuita em nosso site e redes sociais, onde temos mais de 640 
mil fãs;
• Participação nos eventos de lançamento;
• Possibilidade de Ser Conhecido em todo Brasil;
• Apoio editorial com orientação especializada na escrita e revisão do 
artigo.



INVESTIMENTO E RETORNO

Você terá direito a 145 exemplares. 

(O valor sugerido de venda final é R$ 69,90) Portanto, o retorno 
será de R$ 10.135,50 – R$ 3.000,00 (valor do investimento)

ROI = R$ 7.135,50



NORMAS PARA ESCRITA

• Artigo com no mínimo 8.000 caracteres (com espaços) e no 
máximo 15.000 caracteres (com espaços);
• Currículo de até 1000 caracteres (com espaço);
• Foto com resolução mínima de 300 dpis, tamanho (20 cm x 30 
cm), com fundo branco.
Você receberá um guia de escrita e terá suporte dos 
profissionais da Editora IBC.



DATAS E PRAZOS

• Prazo máximo para entrega do artigo: 20 de janeiro de 2016

• Previsão de Lançamento: primeiro Semestre de 2016

O primeiro lançamento será realizado em São Paulo, Capital. 
Demais localidades, a combinar.



SEJA UM COAUTOR!

Contato: 

Douglas Okamura
Coordenador de Negócios / Business & 

Executive Coach

(11) 4062-0988 / (62) 4052-0988 / 
(62) 8304-1960 (tim)

dokamura@ibccoaching.com.br


