
Desenvolvimento 
e Coaching
Uma verdadeira revolução na maneira de 
transformar metas em realidade



Tente imaginar um atleta campeão 
sem um treinador. Impossível! 
Na vida e na carreira também é 
assim. Pessoas de alta performance 
valorizam ter treinadores ao seu lado.



Processos de Desenvolvimento conquistam cada dia 
mais adeptos no mundo todo, em função da velocidade 
com que algumas ferramentas ampliam habilidades para 
realizações pessoais e profissionais.

A Selecta apresenta um time de especialistas capazes de 
organizar e desenvolver você e a sua equipe. 

As oportunidades de ganhos com o processo de 
desenvolvimento pessoal são incontáveis, mas separamos 
algumas delas para você se inspirar e começar agora mesmo:

Benefícios e conquistas acontecendo diante 
dos seus olhos. Ao alcance de suas mãos.



Sinergia: aumente seus resultados de carreira 
alinhando sua escolha profissional ao seu processo de 
desenvolvimento pessoal;

Impacto: resgate seus talentos e utilize-os como 
combustível para alavancar todo o seu potencial;

Equilíbrio: decisões corretas e claramente alinhadas com 
seu propósito de vida. Um verdadeiro reencontro com o 
melhor de si mesmo;

Poder: trilhar suas próprias escolhas é algo poderoso e 
que faz tudo valer a pena. Você torna-se protagonista do 
seu destino.



Investir em você mesmo é um 
sinal de valorização da vida e o 
sucesso vem no reflexo da sua 

velocidade de ação. 
Decida agora mesmo!



Influência: diante de resultados, equipe, amigos e 
familiares tendem a ter pessoas de alta performance como 
referência. Sua voz será ouvida com uma admiração digna 
dos campeões;

Apoio: talvez você nunca tenha imaginado isso, mas 
pessoas de alta performance tendem a receber mais apoio 
para suas realizações do que pessoas com dificuldades de 
apresentar resultados;

Satisfação: a coordenação harmônica das áreas da vida 
que o coaching promove reflete diretamente no seu 
sentimento de que a vida vale a pena. Certamente viver 
isso abrirá um sorriso de satisfação em seu rosto. Um 
sorriso de “vida com sentido”.





DÊ O 
PRÓXIMO 

PASSO

+55 27 3041-6900
selecta@selecta-es.com.br
www.selecta-es.com.br
 
Agende uma visita!

Rua Major Clarindo Fundão, 156, 
Ed. London Tower, Pilotis 
Praia do Canto, Vitória - ES.


